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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısının 
görüşülmesine devam edilerek; 

Başbakanlık;. 
"Danıştay Başkanlığı; 
Baksın ve Yayın; 
İstatistik; 
Meteoroloii Genel Müdürlükleri ile; 
Divanet İsleri Başkanlığı; 
Adalet Bakanlığı; 
Tanu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

olundu; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 

doîavısivle Cumhuriyet Ordusuna, Büvük Millet 
Meclisinin şükran ve selâmlarının bildirilmesine 
dair olan önerge oy birliği ile kabul edildi; 

Çarşamba günü saat 14 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Baskanvekili 
Sivas 

8. Günaltay 

Kâtip 
İsparta 
K. Turan 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tezkereler 
1. — 3 neü Ordu Muhabere Alayı 1 nci Ta

bur erlerinden Alioğlu Mehmet Erdoğan'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/253) (Adalet Komisyonuna); 

önergeler 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Dilekçe Komisyonunun 25 . TV . 1945 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2024 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/50) (Dilekçe Komisyonuna); 

3. — Zonguldak Milletvekili Rıfat Vardar'm, 
Dilekçe Komisyonunun 25 . IV. 1945 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 1890 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/51) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/390) (Gündeme). 

B İ R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KATİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1945 yüı yedi ayhk Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (î/388) 

A — İçişleri Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — 1945 yılı bütçesinin konuşulma

sına söz isteyen var mı? 
S. YURDKORU (Afyon Karahisar) — Efen

dim, geçenlerde gazetelerde İçişleri Bakanlığınca 
Umum müfettişlikler teşkilâtının tevsiine matuf 
bir kanun tasarısının hazırlandığını okumuştuk. 
Bütçe Kanunu raporundan anladığıma göre ha
zırlanan bir kanun değil mevcut talimatnamele
rin* genişletilmesinden bahsediliyor. Bütçe Ka
nununda dört Umum Müfettişlik için 1944 sene

sinde vazedilmiş olan tahsisatın yetmediği, 1945 
yılı bütçesine 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira 
tahsisat konduğu zikredilmektedir. Buna g5re 
Umum müfettişlikler talimatnamesinde yapılmış 
olan değişikliklerin, kadrolarının tevsiine dair 
değil fakat belkide yalnız salâhiyet ve görevle
rini arttırmaya matuf olduğu anlaşılmaktadır. 
Hiç bir taraftan yakın bir malûmat alama
dığımızdan bu talimatnamede yapılmış olan 
değişiklikler hakkında çok krymetli İçişleri 
Bakanımızın Meclise izahat vermelerini rica 
ederim. Bu meyanda muhterem Bakanımız
dan bu konuya dair bazı ricalarda da bulunmak 
istiyorum. Umumî müfettişliklerin görev ve yet
kilerinin darlığı dolayısiyle lüzumu kadar faa-
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Hyette ve faydalı mealde bulunamadıkları hepi
mizce . malûmdur. Zaten bunun iğindir ki, JULÜ-
kametçe bunların görev ve yetkilerinin arttırıl
masına dair böyle. Dir tasavvur, derpiş edilmiş. 
bulunuyor, i? astat Umumî müfettişliklerin yapa
cakları vazifeler yalnız teftiş ve murakabe iş
lerine inhisar, ettikçe bu-müesseseden büyük fay
dalar beklenmiyeeegi aşikârdır. Zannediyorum ki, 
sayın arkaaaşıaırd&n bir çoğu da bu kanaatta 
benimle beraberdir. Halbuki umumî müfettişlik
ler vazife ve salâhiyetleri bunların dairei işti
gal ve salâhiyet hudutları dahilinde bulunan 
vilâyetlerin, ıg programlarının aynı maksat etra
fında ve birbirini tamamlayıcı bir hedefe doğru 
tevcih . edildiği takdude, vilâyetlerin ayrı ayn 
ve dağınık bir: şekilde yaptıkları bugünkü mesa
iye nazaran,muayyen bölgelerde daha disiplinli 
ve müşterek programlı ve bir kaç vilâyetin kay
naklarının birleşmesiyle meydana gelen bir fa
aliyet meydana gelir ki bunun neticeleri elbette 
bugünkünden daha faydalı olur. Binaenaleyh 
Umumî müfettişliklerin görev ve yetkilerinin bu 
bakandan daartuılması uygun olacağı kanaa-
tındayım. Mesele bu şekilde ele Alındıktan sonra 
umumî müfettişliklerinin adedlerinin arttırılması 
ve memleketin, coğrafya, tarih ve iktisat bakı
mından bütünlük arzeden diğer bölgelerinde de 
Umumî müfettişlikler teşkil edilmesi bir zaruret 
halinde tecelli edeı*. Buna misal olarak Eğe aın-
takasını zikredebilirim. Eğe diye kısaca hudut-
kyabileceğimiz mıntaka eski Aydın vilâyetini 
teşkil eden bugünkü izmir, Manisa, Aydın, De
nizli, Muğla ve Balıkesir vilâyetleridir. Bu mm-
takada arzettiğim mevzu dâhilinde çalışmak üzere 
teşkil edilecek bir Umumî müfettişlik bütün 
maddi ve manevi kaynaklariyle bir bütün teşkil 
eden bu mıntakan m birgün kullanılan ve kul-
lanılmayan bütün kuvvetlerini müşterek bir 
amaca döğfcu tevcih ederse bundan kısa zamanda 
pek biyiUt--faydalar istihsal etmek kabil olacak
tır. Meselâ^ Vilâyetlerimizin bugün yol siyasetle
rinde müstakil çalışıyorlar ve iki mücavir vilâ
yetin yol isinde ayn'politika takip etmesi yü
zünden, müşterek çalışıldığı takdirde büyük fay
dalar elde edilebilecek-olan yol politikası bir tür
lü halledemiyorlar. O' halde Umumî müfettişlik 
bunlar üzerinde hâkim olarak vilâyetlerin yol 
ve bayındırlık faaliyetlerini müşterek bir gayeye 
doğru tevcih ederse hiç şüphesiz büyük fayda
lar temin edilir.. Bununla kasdım eskiden olduğu 
gibi vilâyetler bütçelerini bir merkezde, yani 
umumî mi|fettişHk hüviyeti içinde toplamak de
ğildir. Vilâyetler bütçeleri bakımından yine müs
takil kalmak;'fakat umumî çalışmalarını, umu
mi müfettişlik vasrtasiyle bir nroğram etrafında 
toplamalıdırlar. "?. . * ı 

Sayın içişleri Bakanımızdan bu hususta biz
leri tenvir etmelerini rica edeceğim. 

Gl. K.ŞBVÜKTBKÎN (Diyarbakır) — Efen
dim, memleketin ekonomi, ticaret, asayiş ve di

ğer sahalarda idarî teşkilâtın mühim bir rol oy
nadığı malumdur. Onun için bendeniz seçim böl
gemizin idarî teşkilâtında ufak bir değişiklik rica 
edeceğim. Eğer bizim bu düşüncemizi -İçişleri 
Bakanımız da muvafık görürse bunun yanılma
sını dilerim. "'""' . 

Diyarbakır ilinin Kulp ilçesi, Diyarbakır-
dan 250 kilometre uzakta bulunmak ve çok arı
zalı bir yolla merkeze bağlıdır. Vali, burasını 
ancak muayyen zamanlarda görebilir. Halbuki 
idare âmirlerinin halkla teması, halkın yaşayış 
ve geçiniş tarzında ve diğer hallerinde büyük 
değişiklikler hâsıl eder. O noktadan, Kulp ilçe
sinin tam teşekküllü bir bucak haline getirile
rek Hadro'ya alınmasını ve basma da henüz yo
rulmamış, icabında at üzerinde de dolaşarak ve 
halkla her zaman temas edebilecek ~ bir zatın 
müdür olarak getirilmesini ve Diyarbakır'ın ku
zeyinde Lice, Hadro, Silvan gibi yerlerin bir hi
zaya getirilmek suretiyle de valinin buraları ark 
sık görmesi hususunun temin edilmesini rica ede
rim. 

İkincisi : Eğin ilcesine tâbi Nerip köyleri 
adında Hosmat, Merikan ve saire gibi altı yedi 
köy vardır. Bunlar Hani'nin bir saat uzağında
dırlar. Buraların da Hani'ye bağlanmasını rica 
ederim. 

Bir de, Bismil kenti susuzluktan çok musta
riptir. Bize söylendiğine göre Bismil istasyo
nuna Devlet Demiryolları Kırkpınar adındaki 
suyu getirebilecektir. Bu suyun kente de getiril
mesini İçişleri Bakanımızdan rica ederim. 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, İçişleri bütçesinin müzakeresi vesilesiy
le memleketin idarî teşkilâtı ile mülki bölümün
de gördüğüm bazı eksiklikler üzerinde durmak 

.maksadiyle huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 
Sayın arkadaşlarım, esas mevzua girmeden 

önce mülki teşkilâtın bünyesini teşkil eden köy
lerimizden kısaca bahsetmek isterim. Tüfek köy
lüsünü, durumuna dair bir idare jşistemine 
kavuşturan ve köy idaresine mânevi şahsiyet ve 
hukuki ehliyet veren 442 sayılı Köy Kanunu 
Cumhuriyet idaresinin feyizli eserlerinden biri 
ve en önemlisidir. Bu kanunla köy idarelerine 
verilen geniş ve şümullü salâhiyetler köylerin 
imarını' istihdaf eden hükümler açık ve sarih ol
masına rağmen aradan 20 seneye yakm bir sü
re geçtiği halde kanun ekseri köylerimizde uy
gulanmamış ve ihmal olunmuştur. Kanunun uy-
gulanmâmasındaki ihmal ve teseyyüp^ kanunun 
esaslarında ve hükümlerinde değildir. 'Onu, ic
raya memur olan muhtarların bilgi noksanın
da, denetlemenin kifayetsizliğinde buluyorum. 

Arkadaşlar; Devlet işlerinin tümü köyde baş
lar, köyde biter. Köy idaresinin basmda olan 
muhtarların bilgi noksanı, okur yaiar olmama
ları köy kalkınmasının Devlet bakımından bü
yük bir adımı olan Millî Eğitim seferberliği 2%, 
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man|şş h^İlede^eğine inandığım için bu vadide 
daha £ a ^ söz söylemeyi lüzumsuz, görüyorum. 

Murakabenin , noksanlığından bahsetmiştim. 
Bu noksanlık,yanlış telâkki edilmesin. Bu nok
sanlığı murakabenin yapılmasındaki ihmale de
ğil, mülki^.bölümün genişliğinde buluyorum. 

Ar&aısİaşlar,. bir kısım ilçe ce bucak teşkilâ
tımız.çpl^ ve sahalarımız haddinden fazla 
askılıdır ,300 köyü ihtiva eden ilçelerimiz ol
duğu gibi 60 - 70 köyü ihtiva eden bucaklarımız 
da vardır. 

İlce ve ;bucak teşkilâtımızın genişliği nispe
tinde murakabe çok zor vaziyete giriyor. Köy
lü isleri <Je o nispette gecikiyor. Bu mahzurların 
önüne geçmek için bölümde bazı değişiklik ya-
pılması,zaxure tindeyiz .zannediyorum. 

Bence, ileeler 50, bucaklar da 10 köyü geç
memelidir, , | 

Arkadaşlar, bugün aşağı yukarı 40 bin kö
yümüz vardır. Mevcut olan ilçelerimizin adedi 
397. dir. Bucak adedi de 932 kadardır. 40 000 
köyü.buna taksim ettiğimiz takdirde beher il
çeye 100 köy isabet etmektedir. Fakat bunda 
bir tevazün yoktur. Bazı ilçelerimiz üç yüz köyü 
ihtiva ettiği halde bazı ilçelerimiz de 40 - 50 
ile idare edilmektedir. Binaenaleyh bu teşki
lâtın böyle ıttıratsız bir halde bulunması mura
kabeyi güçleştirdiği gibi halk işlerini de güçleş
tirmektedir. Köylerin adedi, ilçelere bağlı köy
lerin âdedi ne kadar az olursa, o saha ne kadar 
daralırsa köylülerin işleri de o nispette iyi gö
rülür ve çabuk görülür.' Bu teşkilâta verilecek 
para mevzuubahis olabilir. Fakat arkadaşlar 
idarî teşkilât Devletin esas - bünyesini teşkil et
mektedir. Paraya acımamak lâzımdır. İçişleri 
Bakanlığının bütçesini gözden geçirdim, yedi 
aylık 'bütçe içinde yeniden ne bir ilce, ne de bir 
nahiye teşkilâtı için tahsisat konulmamıştır.* 
Arkadaşlar tekrar ediyorum, ilce ve bucakların 
köyleri azalır, saha daralırsa köylülerin işleri 
daha.çabuk ve daha kolaylıkla görülebilir. Bi
naenaleyh halkın selâmeti için paraya acımamak 
lâzım, delecek yıl bütçesinde ilce adedlerinin 
çoğaltılması, bucakların keza çoğaltılmasını can
dan istiyorum. Bu hususta başka mâruzâtım yok
tur. Bunun İçişleri Bakanlığı tarafından gele
cek; bütçelerin tanziminde nazarı dikkate alma-
lannı yica ederken kendilerine de candan mu
vaffakiyetler dilerim. 

E, SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bende
niz birkaç şey hatırlatacağım. Bir nüfus sayı
mı ve yazımı meselesi vardı, kanunu geliyor 
demişlerdi gelmedi (Geldide çıktı sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Sayım çıktı. Yazım çıkmadı. 

E. SAZAK (Eskişehir) —Bulunmadım. Es
kiden nüfus memurları koltuklarına defterlerini 
alır, köylerde evleri dolaşır, Ali ölmüş, onu 
siler, Yeli doğmuş onun kafa kağıdmı verir. 

Benim istediğim böyle bir kanundur. (O daha 
gelmedi sesleri) Ricam bu kanunun bir an ev
vel getirilmesidir. Bu gelirse bugünkü istatistik 
Umum Müdürlüğünün yaptığının çok fevkinde 
sıhhatli bir iş meydana çıkacaktır, (işitmiyoruz 
sesleri) Eskiden bizim ibtidai mektebi sıraların
da, çocukluğumuzda altı ayda' bir bîr nüfus 
kâtibi köyleri dolaşır ve ölenin adını siler, do
ğana bir kafa kâğıdı verirdi ve bu yeni İstatis
tik Umum Müdürlüğünün yaptığından çok daha 
sıhhatli idi. Bu kanunun bir an evvel getirilme
sini rica ederim. 

Arkadaşlar, bu sene his bir seneye benzeıni-
yen bir kuraklık var* Gördüğümüz kurak «ener 
lere nazaran bu çok daha fazladır. Hayvanla
rın otlatüaeağı yer dahi kalmamıştır. İnşallah 
bu kuraklık pek geniş bir mmtakada değildir. 
Vekil Beyefendi bunlara karşı vilâyetlerden ted
bir sorsunlar. Çünkü ahali bunları elinden çı
karırsa, ucuz pahalı demeyip satarsa memleket 
için bir felâket olur. Bence vali demek bir az 
da veli demektir. Benim telakkime göre vali 
orada Hükümeti de temsil ettiğine göre milletin 
derdini daha iyi anlayan ve daha iyi nüfuz eden 
bir kimsedir, işittiğime göre bugün kuzu satış
ları dört, beş liraya kadar inmiştir. Bu fiyatla 
Eskişehir'de Seyitgazi kazasında pazara çıkar
mışlardır, fakat yine alıeı yokmuş. Ne bileyim 
bunları yağmur yağan bölgelere mi nakletmeli, 
yoksa başka bir tedbir mi düşünmelidir, yoksa 
çok feci bir manzara ile karşılaşmamız ihtimali 
vardır. 

Bir de huzuru âliniz de asıl arzetmek istedi
ğim nokta şudur: Geçen sene valilerimizden ba
zıları maalesef af erin alayım diye mahsulâtı ar-
ziye vergisinde yanlış yanlış yolların tatbikatına 
gitmişlerdir. Arada maliye ^üfe^tt^lerinin te
siri de var mıdır t 'bilmiyorum, fakat valiler 
ikramiye için mi, iyigörüıımekiçin ısif bil
miyorum, kötü şeyler yapmışlardır. Bpe bile, 
kötü şeyler haksız şeyler oluyor denildiği halde 
kendileri bu işlere müzahir olmuşlardır, Geçen 
sene vardığım bir yerde malmüdürüne sordum, * 
niçin böyle yaptınız dedim, dedi ki aldığımız 
emirde üçe beşe bakmayın, bunlar bir sene ev
vel çalmışlardır, bu sene fazla alırsınız saran 
yoktur, dediler. Biz halkın hırsızlık yapmama
sını ve suiistimallerin önüne geçilmesiıu can ve ' 
gönülden isterken Hükümetin böyle bir yola sap
ması doğru değildir. Hükümet halka doğröİnk 
misali göstermelidir. Arzettiğim gibi sünetimali 
önlemek için çalıştığımız bir sarada Hükümet 
kanuni salâhiyetini suiistimal ederse halk ne ya
pacaktır? Bunu sayın vekilimizden rica ediyo
rum, bu hususta dikkatli bulunsunlar. 

Kanunda dönüm tamamen matrah değildir; 
Dönüm de- o matrahın bir parçasıdır» Nisbet 
kurulurken dönüme de bakılır. 

Bu sene meselâ 1000 dönüm ekerde 1000 kilo 
almayabilir, yanar gider. Arzetmek istediğim, 
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milletin gu: y*ıwk. vaktinde b£yle bir «kûitıya 
uzatılmamasını payı» Bakandan-1*0% «diyouıa. 

fÇ^ l iB^ t BAKACI H. K£4^ l (Şeytan) — 
Üer̂ sk bütçeııuı umumî müzakeresi sıteaında, ge
rek bugün kıymi3Üi ark*daşla^ımızda.ıx bacıları 
Geöalmüfet^liklerin. durumuma temaa ejttüer. 
B^ssa| düştükçe berttiğim',gfti, öeı^İ müfettiş
ler biidş ida^jtadeıasye dâkil d^ğUdirkr ve el
lerinde l M ^ ^ Q «4*^ bölgeleri dâhilinde 
iatioiûl ederlerken aynı aamajıdA o bölge 4âhilin* 
deki valüeria .saiâbiyetiei'ine de müdahale etme
meye «likkat ederler. Bu icbarla bizde Genel 
Müfettişlik yurdun her tarafına ^mil bir tesis 
halinde dfiğiİdii'- Hâlen Hükümete kanunun ver
diği salâhiyetle 4 Gejoel Müfettişlik teessüs etmiş 
bulttfcnyor. Arkada^ansa, çok iyi bilirler ki, bu 
dört Genel Müfettişliğin üçü hudut bölgeleri-
nüzde, birisi de yine hudut bölgelerimiz kadar 
müüm olan ayn bir bölgede teessüs etmiştir. 
Httdut bölgelerinde ve hudute bölgesi kadar mü
him telâkki ettiğimiz b&gsde tesis edilmiş bulu
nan bu Genel Müfettişliklerin ödevdi daha ziya
de bölgelerin gitvenlİği »«Öerâdir. Bu baptaki 
kanım ^ok kısa ve şâmil bir hükmü ifetiva eder. 
Bakanlar Genel Müfettişime, haiz oldukları salâ
hiyetten istediklerini verir, der. Kanonun bu 
hükmüne istinaiea ^Müfettişliklerin bidayeti te-
sisindo tanzim -edilmiş bulunan talimatname ar
kadaşlarımın' bihakkın ifade buyurdukları gibi 
kendilerine lâzım telâkki edilen saîâfeiyîeti verme
mekte idi. .. 

* Hakat yine daha evvelea de - arzettiğim gibi, 
îç Bakanlığıma e^veiâ kendisine taallûk eden sa-
ttluyşti verdiği gibi, "sonaamasiarclâ, Bakan 
arkadaşlarımuaa tekmili tarafından gösterilen 
muvafakat üzerinê kieiMfen, hemen, Bakanların ha
iz oldukları «Öthi^etterin kMfesi Genel müfettiş
lerimize mart içeriştode." tanzim edflm-iş .bulunan 
bautaİimatname ile verilmiş bulunmaıldâdır. Bi
naenaleyh, biH¥Ün.<he» Baka^ıgm bölge müfettiş
leri «inrinde kâfi derecede mfs&$tâşieri vardır. 
Bu müfettişlşr/laBifailâtmkaizold^a salâhiyet 
dairesinde c^vüdirier. işten, el, çektirirler, tah-
to:muhakemeye alırlar, kanun ve npaanlarm bi-
hakkih, ^tbj&pn temin, ederler. Emniyet ye asa-
ySft »itasından jandarma, MMüm polis kuvvetleri 
ve gümrük kuvvetleri üzerinde kâfv telâkki edile
cek İ k i l e r i vardır. 6ü kuvvetleri nakletmek 
salahiyetini hai?djrîer. , Jgtubaylan bir'taraftan 
diğer tarafa nakletmek salâhiyetini haldirler. 

Umumî idarede haiz oldukları bu salâhiyet
ler dışında-şimdi :tey»etli bâr arkadaşımın te
mas etikleri laevzua uygun olarak böSgenin hu
susi idare bütçesine taallûk eden husasatı da 
plânlama salâhiyetijfti almış bükmüyorlar. Bi
naenaleyh, hususi idare büker in in taaşimine 
.tekaddüm «d«n zamanda bîüge müfettişi/ tek-
-mil valileri mönasip ; g©r4M#& ki**: yeadev Aoplrya-
srak bölgenin müşterek telâkki edilen aaafcallî iş
leri üzerinde plâilar tertip: eder. Valiler bunu 

tdâkfci ettikten aonra yine umumî mtciiskrin 
ihtiyar ve sû&biy etine hiç hal«l gelmeden gidei'-
ler, büstlerini ianzüs e i r k r . 

Şimdilik ganel aıüfettişLerin ĥ uiz oklukları 
şal&hiy&i Arzteltiklerimden ibarettir. Bükümeti-
ııiz bilhassa, hududa taallûk edin.. bu., kısımda 
kenelerinde» kâfi derecede istifade ettiği kana-
atmdadır. 

Arkadaşım Becai^akı, kay durumu ile lâyıkı 
derecede ilgi gsstarünuyor yçAundaki noktai 
nazarlaruıa.taıaamiyie iştirak ederim. .4a bine 
yakuı köyümüz, 960 küsur Jbugağımız. <4ÛQ üee-
miz vardır. Bu köylerin >ifc%aciyte, KSy Ka
nununun köylerde tatbik ' işiyle bucak müdürle
rinin ve üçe kaymakamiarBun kiâfi - derecede 
ilgilenmesine imkân vermeyen bir vüsaltedir. 
©gniJtbüir ki idarî teşkilâtımız ve onunla be
raber malî teşkilâtımız, adli t^kiMtnn iz* yur
dun bütöakQ$e>leri^ lây±^oidnğu derecede he
nüz nüfuz etmiş değildir, gerçi ilçenin fu kadar 
köyü ihtiva «tmesi, .şu kadar nüfusu ihtiva et- . 
me&i şeklinde riyazi bir katiyetle idarî teşkilâtı 
plânlamak imkânı yoktur. Takdir buyurursu
nuz ki, iktisadi âmiller bu hususta büyük rol 
oynar, E&feat bununla baıaber köyleıia,' nüftı-
sua bugünkü miktarı bir üee kaymakamının 
alâka gösterebilmesini mümkün kılacak vüsat
ten ıçok aşın bir haldedir, Fakat arkadaşlar; 
bu nihayet bir tahsisat meselesidir. Geçen, sene 
lûtMtiğuuz tahsisatla 16 kaaa ve İti kasttan 
artan, tahsisatla da 16 bueak teşkil etlik. Bu **-
ne yine Brütçe J^onıisyûnu 125 bin iira tahsis ei-
tiler, Bu. tahsisatla 8, 9 Eceyi yeniden teşkil 
edecek ve, yine ballardan artacak tahsisatla da * 
bucak.teşkil *deceüs. 

Emim Sazak, arkadaşım nüfus yaznnına te-
mas huyundular. Bu şene kabul buyurduğunuz 
kanun nüfus sayımını istihdaf eden bir kanun-
4ur. Bujuiüla tedahül etöteıiftesi iftin ve aynı 
zamanda tahsisat kilayete^Uği dobin^le nü
fus yaızmı için bu sene bix te^eboüsü*a^ yoktur. 
# a k # to& «eİJ»iŞv ça taş Mc Jş^r İye kar ihtiyaç
tır. Sw senelerde j^urdumuaun iaaîua yjaaaj 
yapılamamışta Buiam .m bariz antoalü. bir 
e/)k kütüklerin eaki harflerle yarib bulunması ve 
eeki harfleri biWy^a bir Jûüm öemurmam vâ-
zit'e yaparkm kiitükleri okuyamama» keyfiyeti
dir. Yalnız küt4kle*İA dtw^i teae» bw müyen 
liraya: ihtiyaç arzsdiye*. föz btt^ür müşm Mata 
mafirafı bu mahzuru defetmek î jft yapabilirdik. 
Fakat yazıma, gidildiği taM^evbttna bir İMİ-
yon lirayı tekrar ihtiyar etmek lâsımgekügi • 
İçm ye nüf^s yazımım da ua^aeçslsr* Aüûk 
etmek niyetinde oimadjğsnız iejüı beş jnilyen: li
ra masrafı istgsiam edenj \m. iş^m^aâkıp^senfi-
lepde yapmak ı#etaa4^iz, . .; .:A 

Malısulâtı w w e ve kuraklık işlerini diğer 
Bakanlıklar d^ha yakmdan takip ederler. Ma-
amafih biz de tabiî «Oâkalıyîz. Arkadaşlarmun 
arzu ettiği gibi yeniden bu, kanamın takikkd^ 

- « • » — 
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daha dikkatli olmaları için vali arkadaşlarıma 
tamim ederim. (Teşekkür ederiz sesleri). 

Sevüktekin arkadaşımın, Bismil suyu ile 
kendi intihap dairelerini alâkadar eden husu-
larda söylediklerini yakından dinledim. Mümkün 
olanı yapacağımı arzederim. 

Üİ..K. -SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)— Efen
dim, bir sual soracağım. 

Vaktiyle Siverek, iktisadi ilgisi dolayısiyle 
Diyarbakır'a bağlı iken, bir kaç sene evvel Ur-
fa'ya bağlanmıştı. Bu kaza, güzel bir yol ile de 
Diyarbakır'a bağlıdır. Bu kaza ne zaman Di
yarbakır'a iade edilecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Bendeniz Bakanlığa geldiğim zaman,, Siverek'i 
Urfa'yŞ bağlı buldum. Şimdi kendileri böyle 
bir arzu izhar ediyorlar. Bununla alâkadar ola
cağım. (Alkışlar). 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Te
şekkür ederim. 

t A. GOVSA (istanbul) — Müsaade buyu
rursanız belediyelere ait bir noktayı hatırlata
cağım. 
. . Bundan 15 sene evvel Belediye Kanunu mü
zakere edilirken Evkafa ait mezarlıkların, tari
hî bir kıymeti olmıyan ve kullanılmryan mezar
lıklarını belediyeye intikali mevzuubahs oldu. 

Bendeniz de o vakit bir teklifte bulunmuş
tum } şehirlerin yeni şekilde, bahçeli ağaçlı, bek
çi kulubeli mezarlıkların on sene zarfında yapıl
ması: .hakkında bir teklifte bulunmuştum. Bu 
teklif kabul edildi, o münasebetle bendeniz bir 
mezarlık edebiyatı yaptığımı da hatırlıyorum. 
Hatta Mazhar Müfid arkadaşımız diriler du
rurken sen de Ölüleri nereden buldun diye lâ
tife etmişlerdi. Fakat sonra kendileri de millet
lerin yalnız şehirlerde değil biraz da-mezarlık
larda yaşadıklarını ve mezarlığa hürmetin yalnız 
tarihe ve geçmişe değil, aynı zamanda istikba
le itimat telkin ettiğini kendileri de ifade etti-
lerdi. Hatta Naci Paşa da çok güzel şeyler söy
lemişti. Az çok heyecanlı bir oturumdan sonra 
bu madde kabul edildi. On sene zarfında şehir
lerin .mezarlıkları yapılacaktı. Tarihini iyi bil
miyorum, 15 sene olmuş belki de geçmiştir. 
Üçüncü devrede idi. bilmiyorum o zamandanberi 
belediyesi olan bütün şehirler mezarlıklarını, as
ri şekilde mezarlıklarını ve hakikaten "medeni 
bir millete lâyık Türk milletinin ananesine lâ
yık mezarlıklarım yaptılar mı? Buna bazı şehir
lerde tesadüf ediyoruz. Bunun hakkında içişleri 
Bakanımızdan bir cevap istemiyorum, ftmi'nan-
bahş cevap vermek güçtür. Çünkü araya harp 
seneleri girmiştir. Mazhar Müfid Bey arkadaşı
mızın dediği gibi, dirilere ait olan işlere^feakma-
dan ölülere bakmaya vakit bulamamışlardır. 
Çok rica ederim, bu hususun bundan sonra^hem-
miyetle telâkki edilmesi ve sonra Belceye Ka
nununda bulunmayan köy mezarlıklarına him
mette bulunması hususunu ele alsınlar. Çünkü 

şehirlerde belki mezarlık müsait arazi ve belki 
de biraz fazla masrafı iltizam eder. Fakat köy
lerde bu iş daha kolaydır, bir çitle biraz ağaç
lıkla bunun temini mümkündür. Başka memle
ketlerde seyahat ettiğimiz zaman görmüşüzdür 
ki, her köyün yanında iyi bir mezarlık vardır. 
Bazan bu mezarlıklar o kadar güzeldir ki, in
sana gömülmek arzusu verir. (Gülüşmeler). Hal
buki bizim mezarlıklar içinde bir adamı gömdü
ğünüz zaman zannedersiniz ki, kıyamette de di-
rilmiyecektir. O mezarlıklardaki insanlar manen 
berhayat olamaz, işte bu ciheti hatırlatmak 
üzere söz aldım. 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde başka 
söz isteyen yoktur. Bölümlere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. Lira 
269 Bakan ödeneği 3 104 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
270 Aylıklar 3 771 020 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
271 Hizmetliler ücreti 218 085 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
272 Geçici tazminatı 39 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
273 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 1 075 710 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

274 Merkez büro giderleri 59 814 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

275 iller büro giderleri 184 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

276 Basılı kâğıt ve defterler 56 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

277 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 498 029 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

278 Kira karşılığı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

279 Genel müfettişlikler yönetim gi
derleri ' 15 500 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

280 Taşıt giderleri 14 580 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

281 Yolluklar 187 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

282 Giyecekler 5 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

283 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

284 2850 sayılı kanun gereğince köy 
ve mahallerde yapılacak askerlik' 
yoklamasında bulunacak nüfus me
murları yollukları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

-m-
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286 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

2510 ve 2848 sayılı kanunlar gere-
ğince kültür, idare ve emniyet ba
kımından başka yerlere götürüle
ceklerin her türlft giderleri ve 
bu is için kullanılacak geçici me
murların ücret ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nüfus isleri 
BAŞKAN — Kabul edaTmiştir. 
özel idareler bütçelerini '- incele

yen temsilciler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devir yollukları '-'•'•' 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü 
kursları ve içişten meslek kursu 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve 
dergi karşılığı, yönetim dergisi gi
derleri, kanun, tüzük ve yönetme
liklerin tertip ve telif giderleri 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 
Kongre» staj öğretim giderler -
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı kanun gereğince,veri
lecek avans 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 

50 000 

1 080 

213 700 

56 000 

11 667 

19 000 

58 001 

2 

14 000 

5 900 

3 000 

B. — Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü büt

çesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz isteyen var mı. Bölümle

re geçilmesini kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
B. 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

Lira 
Aylıklar 5 353 006 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 126 919 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat ' 166 362 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 1 465 568 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 17 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir, 

B. 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

A 
317 

318 

319 

320 

321! 

322 

îller-büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bask kâğıt ve defterler 
BAŞK4N — Kabul edilmiştir^ 
Posta,, teğraf ve telefon ücret 
ve gMerleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kirfekârşıbğı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabnl edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedaVi giderleri ve yolluk 
lan . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teknik giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecek teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vazife. sırasında yaralanan ve 
hastalanan memurlarla kazaya uğ
rayanların ve yaralıların tedavi 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gözetim altmda bulunanlarla hu
dut dışına çıkanlacaklarra gön
derme, iaşe masraftan, iskân 
mmtakasım terkedenlerden geldik
leri yerlere geri gönderileceklerin 
ve bunlara memur edilenlerin 
gerekli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanim ve polis 
köpekleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 
4367 sayılı kanun gereğince veri
lecek er tayın karşılığı . 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul ediîmşştir. 
Haber alma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Polis dergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Milletlerarası kurumlara katılma 
giderleri 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
Kongre, staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

tim 
118 500 

15 000 

3Ü2 961 

55 400 

43 000 

134 500 

3500 

12 000 

33 000 

365 000 

11 500 

20 000 

50 000 

42 464 

510 775 

7000 

118 708 

4 000 

3 000 

450 
15 000 
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% 

338 

3£7 

Polis okulları gideri*» 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Pravantoryoı» v« saııatoryem ge
derleri-
BAŞKAN -^ BMDTII edtlaaşftir. 
3201 sayılı kanunun 86 tiöt mad
desi gergince verilecek papa mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Efeki yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmişjtir\ 

Lira 
181 500 

30.000 

5 000 

5 000 

4 500 

C — Jaıtâarma @%nel KâmutmUğı 
B A Ş K A M — J a n d a r m a Genel Komutanlığı 

bütçesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında sözistiyen v a r m ı î Bölümlere 

geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmişti*. 
Bî; • Lira 

328 Aylıklar 3 541 420 
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir. 

329 Hizmetli ler ücreti 129 794 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

330 Geçici tazminat 34 670 
B A Ş K A N — • Kabul edilmiştir.. 

331 4178^ 4598, ve 4599; sayılı kanunlar 
gerekince verilecek zamlar ve yar
dımlar 9İ4 042 
B A Ş K A N —. Kabul edilmiştir. 

332 Merkez.büro giderleri ' . « . 3 420 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 

333 İller büro giderleri 40 020 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 

334 Basili k4grt ve defterler 14 590 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 

335 Posta, telgraf ve telefon ücret-ve 
giderleri 216 008 
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir. 

336 Ki ra karşılığı - 5 0 000 
B A Ş K A N -^ Kabul edilmiştir. 

337 Taşıt giderleri 6 180 
BASİLAN—. Kabu l edilmiştir. 

338 Yollukla 204 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3S9 Giyecekler 11 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

340 Muayyenat 9 174 599 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. * 

84* Askerî gereçler 2 665 601 
BAŞKAN •-. Kabul edilmişti*. 

342 Harp gereçleri ve teçhizatı kar-
şılış ve giderleri 168 725 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

343 Sıhhî gereçler ve tedavi giderleri 36 250 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

Bt 
344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

Veteriner ecza ve gereçle*! gider
leri 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan satraalma ve tevzii 31 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 192 000 
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma işleri 116 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar genel ifiderleri 87 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayrfr kanun gereğince ödene
cek emekH keseneği kargılığı 5 $33 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurumlar ve komisyonlar genel 
giderleri 10 225 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 1 985 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 
İkramive ve tazminat 14 505 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 2 040 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gecen vıl borçlan 14 590 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski vılîar borçlan 2 785 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

T) — Dışişleri Bakanltğt bütçesi 
B A Ş K A N — Dışişleri Bakanlığı bütçesini 

görüşeceğiz, 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Bölümle

re geçilmesini k a b u l edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
B . 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

Bakan: ödeneği .-..= -
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar - 1 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 
4178, 45.98. ve 4599.sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. ' 
Elçilik ve konsoloslukla* giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt lar ve defterler 
BAŞKAN — Kabul ' edilmiştir. 
P a r a taşıtma giderleri 
BAŞKAN — Krabul edilmiştir. 

Lira 
3 104 

543 546 

282 896 

27 905 

45 350 

17 000 

305 335 

3 500 

, 10 000 
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366 Kira karşılığı 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
367 Posta, telgraf, telefon ücret ve ği-

. döerleri 187 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

368 Taşıt giderleri 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

369 Yolluklar - 107 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

370 Giyecekler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

371 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluğu 5 585 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

372 Kongre, konferans ve komisyon
lar genel giderleri 57 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

373 Hakem mahkeme ve heyetleriyle 
uzlaşma komisyonları giderleri 1 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

374 Yabancı elçileriyle konukların ağır
lanma giderleri 49 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

375 Fahrî konsolosluklar keseneği 2 000 
BAŞKAN -r-r Kabul edilmiştir. 

376 Pasif korunma giderleri 1000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

377 Bombardımanlar yüzünden bina
ları yanan, yıkılan ve «arar gören 
veya bombardımana açık bulunan 
elçilik ve konsoloslukların her tür
lü giderleri 11 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

378 Telif, tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

379 Basım evi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

380 Milletler»ası müesseselere TW Mil
letler derneğine katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

381 4644 sayılı kanun gereğince- öde
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

382 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

383 Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 

2£,— Maliye Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin gö

rüşülmesine başlıyoruz. 
Tümü hakkında sos isteyen var mı! 
Bölümlerin görüşülmesine geçilmesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler.;^ Etanîyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 800 
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1 

4 000 

11 800 

4 500 
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400 
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384 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
385 Aylıklar 6 

BAŞKAN — Kabur edilmiştir. 
386 Ücretler 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
387 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
388 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

389 Merkez bürx) giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

390 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

391 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

392 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

393 Kira karşnlğı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

394 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

395 Yoluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3% Givecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

397 4598 sayılı kanun gereğince yapı-
. lâcak tedavi giderleri ve yolluklan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
398 Vergi komisyonlarında aylıklı ol-

mıyanlarm huzur ücretleriyle vu
kuf ehli ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî müşavere komisyonu ücret
leri 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. -
-Hazine işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devir ve teftiş yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider
ler 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

406 4353 sayılı kanunun 36 nci mad
desinin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 104 

224 292 

770 619 

182 504 

789 033 

65 914 

319 066 

200 000 

923 641 

46 650 

8 458 

343 853 

12 250 

39 166 

42 500 

11 500 

307 415 

89 433 

404 082 

966 993 

379 977 

916 767 

37 916 
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3827 sayılı kanun gereğince satın-
alınacak taşıtlar karşılık ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul ve kurs giderleri 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince özel idarelere 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yaşayan diller kursu her türlü üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İlce teşkili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve öde
nekleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî kanun, tüzük ve yönetmelik
lerin toplama ve düzenlenmesi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı ve tercüme ücretleri, kitap ve 
dergi karşılığı ve Maliye dergisi 
giderleri 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hayvan 
ve yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Siyasal Bilgiler Okulu gilerleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanunu gereğince Ticaret Okulun
da okutulacak öğrenciler genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1351 sayılı kanun gereğince imar 
Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmeyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ihtiyt ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ford sözleşmesi gereğince .ödenecek 
prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı kanun gereğince teslim 
alınan taşıtların balcım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

329 791 

106 166 

220 354 

730 310 

23 333 

125 000 

80 000 

4 958 
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141 225 

142 916 
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Lira 
Eski yıllar borçlan 33 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Havayolları Devlet İşletme İda
resine 1 030.000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğüne 1 020 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Beden Terbivesi Genel Müdür
lüğüne 420 894 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 825 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince özel 
idare ve belediyelere yardım 3 208 333 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler yivecek giderlerine 
vardım. ' 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4357 sayılı kanun gereğince ilköğ
retim öğretmenlerinin birikmiş 
haklan karşılığı 291 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mezarlık için Ankara Belediyesine 145 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şehir yolları için Ankara Beledi-
vesine' * 145 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4599 sayılı kanun dolayısiyle özel 
idare ve belediyelere yardım 4 794 640 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yardımsevenler Derneğine 5 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darülacezeye 5 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ktzılav Kurumuna 300 416 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gocuk Esirgeme Kurumuna 17 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dârüşşafakaya 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Eğitim Derneğine 58 333 
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 
Yeşilay Derneğine 5 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum Hastanesine 20 416 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Manisa'da Morisşinasi Hastanesine 8 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine 2 047 362 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Tarih Kurumuna 68 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Dil Kurumuna 67 083 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Hukuk Kurumuna 7 583 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Türk Coğrafya Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tiftik Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ağaç Koruma Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarış ve Islah Komisyonuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Ekonomi ve Tasarruf Der
neğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kambiyo Borsasına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Balkan Birliği Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3687 sayılı kanun gereğince yapı
lacak ödemeler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4126 sayılr kamın gereğince Erzu
rum ve Erzincan belediyelerine ya
pılacak ikraz 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

.Sermâyesine majisubeıı Devlet Zi
raat İşletmeleri Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Etibanka 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Zirai Do
natım Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3827 saydı kanun gereğince tes
lim olunacak taşıtlar atelyesine ve
rilecek belirli ve döner sermaye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 916 

14 583 

11 666 

10 250 

5 250 

8 166 

3 500 

254 462 

243 000 

583 333 

135 270 

876 000 

00 309 

Ereğli Kömür Şirketinin satmal
ına taksitlerine karşılık olmak üze
re Etibanka 2 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tarım Bankasına ödenecek ser
maye kalşılığı • • 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak mahmulleri vergisi tahsil 
giderleri 5 135 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F — Devlet borçları bütçesi 

BAŞKAN — Devlet borçlan kısmmm görü
şülmesine başlıyoruz. 

Tümü hakkında söz isteyen var mı? 
Bölümlerin görüşülmesine geçilmesini oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
464 2094 sayılı kanun gereğince ya

pılan istikrazın faiz ve itfa kar-
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şılıklariyle komisyon, sigorta ye 
başka her türlü giderleri ' 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2463 ve 2614 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz ve 
itfa karşüıklariyle komisyon, si
gorta ve başka her türlü giderleri 2 845 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3322 sayılı kanun gereğince çıka
rılan tahvillerin faiz ve itfa bedel
leriyle' komisyon, sigorta ve sair 
her türlü giderleri 72 000 
BAŞKAN ^ Kabul edilmiştir. 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz ye 
itfa karşılığı, komisyon, sigorta 
ve başka her türlü giderleri 1985 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı kanun gereğince yapı
lan istikrazın faiz ve itfa karşılık
lariyle kamisyon, sigorta ve baş
ka her türlü giderleri 3 706 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Mahsup Kanunu gereğin
ce verilecek tahvillerin 1932-1945 
seneleri faiz ve itfa karşılıklariy
le nakden verilecek tahvil kesirle
ri, komisyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri . 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1313, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince nak
den ödenecek borçlarla kaldırılmış 
Hatay Devletinden devredilen 
borçlar 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Olağanüstü ödenek karadıkların
dan ve 1715 sayılı kanun ve ekle
riyle diğer kanunların belirttiği 
kerteler içinde çıkarılan Hazine 
bonolardan doğan borçların faiz 
ve itfa karşılıkları 25 923 137 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2425, 2980 ve 3395 sayılı kanun
lar gereğince çıkarılan bonolar ve 
bu mahiyetteki borçlar 2 342 582 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

4649 sayılı kanun gereğince öde
necek büyük su işleri bonolarının 
faiz ve amortismanları 1666 667 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı kanunun 1 nci geçici 
maddesi gereğince yapılacak öde
meler karşılığı 595 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yapılan ödemeler 5412295 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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476 Türkiye Cumhuriyeti Tarmı Ban
kasına yapılan ödemeler 3 063 727 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

477 Hükme bağlı borçlar 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

478 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 nic 
maddesi gereğince çıkarılan bo
noların itfa karşılıklariyle faiz
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

479 3022 sayılı kanun gereğince Ame
rika Birleşik Devletleri Hüküme
tine verilecek taksit 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

480 2434 sayılı kanun gereğince te
min olunan kredi taksiti 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

481 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanun
lar gereğince temin olunan kredi 
ve istikrazlar 16 111 947 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

482 Vatani hizmet karşılığı bağlanan 
aylık ve ödenekler 36 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. . Lira 
483 Mütekait, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 16 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

484 4187 ve 4599 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 3 246 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

485 551 sayılı kanun gereğince harp 
malûllerine verilecek arazi kar
şılığı 47 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

486 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 598 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine geçiyoruz. 
Buyurun, Şemseddin Sirer, söz sizindir. 
Bir dakika müsaade edermisiniz? Bakan 

yok, temsilcisi de yok, çağırtalım. (Başka 
bütçeye geçelim sesleri). 

20 dakika sonra toplanmak üzere oturumu 
kapayorum. 

Kapanma saati : 15,10 

KÂTİPLER 

İKÎNCt ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
B. K. Çağlar (Eraincan), N. Baydar (Malatya) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

G — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi

nin müzakeresine başlıyoruz. Tümü hakkmda 
söz isteyen var mı? 

B. Ş. SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar, 
Maarifimizin kestirme hal tarzı bekleyen mese
lelerinden birisi hakkmda mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. Mâruzâtım neticede iki ricaya mün
cer olacaktır. Birisi size, Yüce Kamutaya, diğe
ri de Hükümete yönelecektir. Fakat peşinen ar-
zedeyim ki benim istirham edeceğim şeyler ne 
bugün ve ne de istikbalde bütçemiz üzerinde 
herhangi bir külfet ve yeni yükleri mucip olmı-
yacakttr. Hal tarzı bekleyen bir meselemizden 
bahsedeceğim dedim. Tabiatiyle hal tarzı bekle
yen meseleler bir tane değildir. Yalnız bugün 
değil, bugünden çok ileri seviyeye, merhalelere 
vardığımız zaman dahi yine önümüzde bizden hal 

tarzı isteyen bir çok meseleler bulunacaktır. Bu 
hayatın zaruretidir. Elverirki gerimize baktığı
mız zaman halledilmiş bir çok meseleler göre
lim ve bunun ferahını duyalım. Bugün tama-
miyle bu vaziyetteyiz. Memleket maarifinde me
seleler halletmişiz ve meseleler halletmek yolun
dayız. 

Köy maarifini köyde on sene sonra okur 
yazar olmıyan adam ve çoeuk bırakmıyacak şe
kilde halletmek yoluna girmişizdir. Teknik öğ
retim rayına konmuştur. Yüksek öğretimin ikin
ci merkezinin kurulması işi tamamlanmak üze
redir. övünülecek bir yayın faaliyetinin için
deyiz. Bu neticenin husulünde emekleri olan
lardan hoşnuduz. 

İkinci Cihan harbi devresi memleketimizde 
maarif sahasında bir takım hamleler yapmak, 
ileri adımlar atmak için müstesna bir devir ol
muştur. Dünyanın başka taraflarında insanlar 
birbirlerini öldürülerken memleketimizde Dev-

— 296 — 
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l'et'ye Hükümet Reisi olarak yeni Türkiye ya-
pumm her taşında, elinin izi bulunan Büyük 
Adam bu devrede insan yetiştirmek için müsait 
bir fırsat olarak istifade etmiştir. Bu millette 
bugün yasayanlar ve gelecek nesiller bundan 
dolayı da Büyük Adama minnettar kalacaklardır. 

Şefe yardım etmekte bu devir içerisinde Hü
kümet Reislerinin ve Maliye Bakanlarımızın da 
emekleri olmuştur. Bunları da anmak lâzımdır. 
Nihayet mevzuuma girmeden evvel izninizle bir 
iki kelime de bu devrede maarif işlerinin idare 
mesuliyetini üzerine almış olan arkadaşımız 
hakkında söylememe müsaadenizi rica ederim. 
Bu arkadaşımız da dikkatiyle, uyanıklığı ile, ze
kâsı ile, çalışkanlığı ve sevimliliği ile, talim, ter
biye heyetinin başında, teknik öğretim ve Uk, 
öğretimin başında, diğer maarif şubelerinin ba
şında bulduğu veya bu mevkilere getirdiği ar-
kadaşlariyle ahenkli bir mesainin yolunu bil
miştir ve Cumhuriyetin başarılı Bakanlarından 
biri haline gelmiştir. Büyük Meclisin hizmetin
de ve memleket dâvasında memleket maarifine 
dair pek çok yıllar bu güne kadar elde ettiği ba
şarılardan daha çok başarılar elde etmesi benim 
en halis temennimdir. 

Sayın arkadaşlar, kestirme hal tarzı bekleyen 
maarif meselemiz olarak orta okuldan bahsetmek 
istiyorum. Bu mesel? hakkında hepimizin aşağı 
yukan birbirine benzeyen bir durumumuz vardır. 
Seçim çevrelerinin ihtiyaçlarına dair ceplerinde 
bir muhtıra defteri taşıyan arkadaşlar bu defter
lerinde, veya bu defteri tutmayan arkadaşların 
hafızalarımda sıralanmış olan mahallî ihtiyaçlar 
arasında bir de muhakkak orta okul vardır. Her 
sene* intihap çevrelerimize gideriz ve çevremizde 
ki kazalar hakkı bizden orta okul isterler. 

Arkadaşlar, orta okul, istemek, marazi bir is
tek değildir, yani su içmemesi lâzımgelen hasta 
bir adamın istediği bir bardak su gibi değildir. 
Böyle telâkki edildiği zamanlar da olmuştur. Or
ta okul bir memur yetiştirme makinesi olduğu, 
bu tip okuldan bir fayda olmıyacağı telâkkisinin 
yayridığı zamanlar olmuştur. Fakat bugün bu 
telâkkilerden uzak ve ayn bulunuyoruz, iş bö
lümünde şehirlinin bugün üzerine aldığı vazife, 
beş senelik ilk okuldan başka muhakkak surette 
orta okulun verebileceği bilgiye sahip vatandaşı 
istenmektedir. Kaza merkezlerimizde büyük bir 
memur zümresi vardı. Bu memurların ve diğer 
vatandaşların ilk mekteplere gönderdikleri ço
cuklar nihayet 12 - 13 yaşlarında ilk mektebi bi: 
tirmiş olurlar ve sokakta kalırlar. Halbuki 12 -
16 yaş arasındaki zaman, iş bölümünde hangi is
tikamete gidecek olursa olsun bu çocukların ter
biye edileceği ve kendileriyle meşgul olunacağı 
bir zamandır- Bundan başka her ka^a merkezin
de Hükümet memurlarından başka nihayet orta 
okulun verebileceği bilgilerle mücehhez oldukça 
münevver bir vatandaş zümresinin vücuda gel
mesi de bugünkü hayatın bir zaruretidir. Bu 

noktada daha fazla mâruzâtımı uzatarak sudai 
mucip olmak istemem. Zaten ilim, teknik ve 
halk seviyesi itibariyle mutlaka kendilerine ulaş
mak istediğimiz memleketler de de ilk mektep 
böylece beş sene olarak kalmıştır. İlk tahsil se
kiz senedir, dokuz, senedir, on seneye çıkarmış 
olan memleketlerde vardır. Orta okul ihtiyacı 
biz de bugünlük, şimdilik yakur şehirde duyul
maktadır. Yarın bu da köylere kadar gidecektir. 
Bu tip okul ilk öğretimin bir devamı, bir temadi
si ve bir tamamlayıcısı olmak zarurettiııdedir. 
Eğer kasabalarımızda, kaza merkezlerimizde ilk 
okulu, ört» okul sınıflariyle tamamizyabilirsek bu 
takdirde teknik öğretim de bundan faydalanacak
tır. Açmakta olduğumuz teknik öğretim nıüesse-
seleıinin, kız ve erkek sanat okullarının verimi 
artacaktır. 

Bu noktaya,-aşağıda, biraz sonra tekrar dö
neceğim. 

Orta okulun memlekette bir zaruret olduğunu 
Millî Eğitim Bakanlığı da takdir etmiştir ve or
ta öğretimin gelişmesi hakkında ön tasarı diye 
bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda orta öğre
tim müesseseleri durumlarının bugünkü haliyle, 
bugünkü mevcudunu tamamlamak için muhtaç 
olduğumuz para, öğretim unsuru, bina şartları, 
işaret olunarak bunların, ne kadar malî bir 
yardıma mütevakkıf olduğu gösterilmiştir. Bun
dan başka bâr de memlekette arta okul açılması 
lâzaagelen ve fakat henüz orta okul kurulma
mış olan yerlerin bir listesi tanzim edilmiştir. 
Bu tasarıya baktığımız zaman değil yeni mek
tepler açmak fakat, mevcut mektepleri bile «yi 
bina şartlarına kavuşturmak için büyük meblağ
ların, 150 milyonu aşan bir meblağın vücudu
na ihtiyaç vardır ve bizim buralarda mektep 
açmak istiyoruz dediğimiz yerlerin listesinde 317 
isim vardır. Bu 317 ilçe 14 katagoriye ayrılmış
tır. Bunlardan daha birincisine dahil yerlerde 
bile daha orta okul açılmamış bulunmaktadır. 
Elimizdeki bütün imkânlarla adam yetiştirmek 
ve bina yapmak istiyoruz. Fakat açabildiğimiz 
müesseselerin sayısı senede nihayet beşi onu geç
memektedir. Bu şartlar altında 10 bin nüfuslu 
olan Gürün kazasında ne vakit mektep açılacak
tır. 4500 - 5000 nüfuslu olan Hafikte, Zarada 
ne vakit orta mektep kurulduğunu göreceğiz. 
Bu şartlar altında belki ömrümüz bunu görmeğe 
vefa etmiyecektir. Halbuki gönül istiyor ki, 
beş on sene içinde Türkiyenin bütün merkezle
rinde ve kasabalarında orta okulu açılmış ve iş
ler bir halde görelim. Bunun için bendeniz iki 
tedbir arzedeceğim. Bunlardan birisi demin ar-
zettigim gibi Yüksek Kamutay tarafından isaf 
edilebilir ki, bir az aşağıda bu noktaya tekrar 
geleceğim. Diğeri de Hükümetçe alınacak ter
tibat huzmesini teşkil etmektedir. 

Kısa bir zaman zarfında memleketin bütün 
kaza merkezlerinde ve kasabalarında orta oku
lu açılmış görebilmek lam yapacağımız şeylerden 

— »7 — 
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birisi şudur: İlk ve orta okul öğretmenliğini 
birleştireceğiz. Orta okulu ilk okulun kasaba 
ve şehirde bir devamı ve tamamlayıcısı olarak 
kabul edeceğiz. Acaba bu mümkün müdür, yok
sa bir, bit'at mı, olur! İlk ve orta okul öğretmenli
ğinin birleştirilmesi keyfiyeti yani tahsilin başlan
gıcından itibaren sekizinci sınıfa kadar çocuk
larımızı yetiştirecek insanların ayni menşeden 
çıkması keyfiyetidir. Arkadaşlar, dünyanın bir 
çok memleketlerin de bu böyledir. Bizim orta 
ve ilk okul dediğimiz sınıfların heyeti umumiye-
sine şamil olan mekteplerin hocaları tektir.-

O halde biz de o tip bir takım öğretmen ye
tiştiren müeseseselere muhtacız ki, buradan çı
kanlar hem bugünkü ilk okulun ve hem de or
ta okulun çocuklarını okutsunlar. Bu nasıl müm
kün olabilir? Arezttiğim gibi, bunun için ay
rıca tahsisata ve malî külfete ihtiyaç yoktur. Ha
len şehirde hizmet görecek olan ilk okul öğret
menlerini ilk öğretmen okulları dediğimiz mü
esseseler yetiştiriyor. Bu okullar geçmiş devir
lerin ihtiyaçlarına göre kurulmuş olan, fakat 
rollerini yapmış ve bugünkü şartlara ve. 
ihtiyaçlara göre eskimiş olan müesseselerdir. Ge
çen asrın Fransız darülmuallimlerinin bir kop-
yesinden başka bir şey değildir. Tıpkı Hami-
diye ve Mecidiye gemileri gibi. Bu gemilerde 
Ansaldo tezgâhlarından indirildiği zaman belki 
iyice gemilerdi. Fakat bugün kıymetleri kal
mamıştır. Bizim öğretmen okullarımız da hiz
metlerinin hatırasını minnetle yad edeceğimiz 
insanlar, nesillerimizi terbiye eden insanlar ye
tiştirmişlerdir. Mütefekkirler yetiştirmişlerdir, 
kahraman yürekli, vatan müdafaasında iyi rol 
almış insanlar yetiştirmişlerdir. Amma bunlar 
artık günün ihtiyaçlarına uygun değildir. Or
ta okul öğretmenlerini şimdi biz halen yüksek 
tahsil görenler arasından, öazi Terbiye Enstitüsü 
mezunlarından ve ilk mektep hocaları içinden 
imtihan verenlerden seçiyoruz, 3 kaynaktan alı
yoruz. 

Şimdi şu yapılabilir; mevcut muallim mek
teplerinin bünyesinde bir değişiklik. Yalnız 
bu değişikliğin nasıl olacağını söylemeden evvel 
ne kadar hocaya ihtiyacımız vardır, bunun ce
vabını vermek lâzımdır. Memleketin 20 milyon 
nüfusu olduğu bunun da dörtte biri şehirlerde 
yaşadığına göre şehirlerde ilk okul tahsil ça
ğında olan çocukların sayısını 500 bin yani ya
rım milyon olarak kabul etmek lâzımdır. Bun
ları okutabilmek için on ilâ on iki bin ilk okul 
öğretmenine ihtiyaç vardır. Orta okullarımız 
arttığı yani, imkân olan her yerde, her kasa
bamızda ilk okullardan bir çoğunun orta okula 
inkilap etmesi prensipini kabul ettiğimiz takdir
de ilk ve„orta okullarda 650 - 700 bin çocuk bu
lunacaktır. 650 - 700 bin çocuğu okutmak için 
de 15 -17 bin öğretmene ihtiyaç vardır. Bu 17 -
18 binlik bir öğretmen kadrosunun senelik or
talama boşluğu 800 - 1000 kikidir. Biz bunu 

karşılamak üzere öyle bir teşkilât kurmalıyız ki 
800 den bin kişiye kadar mezun verebilsin, öğ
retmen verebilsin. Başka memleketlerden de 
mülhem olarak benim düşündüğüm şudur: Li
se melunlarını alan ve iki sene okutan petagoji 
enstitüleri veyahut akademileri veya sadece öğ
retmen okulları ismini taşıyacak yeni tip öğ
retmen okulları. 

ihtiyacımız için iki yüzer mevcutlu bu tip 
mekteplerden on tanesi kâfidir. Bunların birin
ci sınıfında 1000, ikinci sınıfında da 1000 ta
lebe bulunacak ve her sene vasati olarak 1000 
mezun verecektir. Bu mezunlarla hem münhal-
ler doldurulabilir, hem de tedrican kadronun 
tamamanmasına sağlanır. Acaba bu türlü okul
lardan dünyanın başka taraflarında da var 
mıdır? İlk tahsil çocuğunu okutacak adamların 
böylece lise tahsilinden sonra gelen iki senelik 
bir tahsil ile yetiştirilmelerinin örnekleri var mı
dır? 

Arkadaşlar, bir çok memleketlerde bunun ör
nekleri vardır. 

Arkadaşlar, ileri bir çok memleketlerde bu 
böyledir. Almanya'yı, Danimarkayı, Hollandayı 
misal olarak arzedebilirim. Yalnız burada bir 
mukadder sual ile karşı karşryayız. Acaba biz 
lise üzerine kurulan ve iki senelik tahsil veren 
muallim mektepleri tesis edecek olursak liseyi bi
tiren çocuklar bu mekteplere rağbet edecekler 
midir? Böyle bir sual bugün değil de bundan 
15 - 20 sene evvel sormuş olsaydık alacağımız 
cevap menfi olurdu. Fakat bugün liselerimizin 
senelik mezun sayısı dört binin etrafındadır. 
Belki bu miktar artmıştır da. Sayın EğitimBa-
kanı bizi bu noktada tenvir buyururlar. Şimdi 
her sene liseleri bitiren bu dört bin talebeden va
sati olarak bini Devlet bursu almaktadır. Muhte
lif leyli mekteplerin kadrolarına girmektedir. Ge
riye üç bin talebe kalmaktadır. Bunlar arasmda, 
ki bunların bir çoğu bedava bir yüksek tahsil 
görmek ihtiyacında olan çocuklardır, bunlar ara
sında her sene öğretmen okullarımızın istediği 
miktarı bulmamız mümkündür. 

Bu tip okullardaki, tedrisatın, öğretimin ka-
rekteri nasıl olacaktır? Bu tip okulların karek-
teri şu olacaktır: Lise tahsilini ikmal etmiş ço
cukların pedagujik formasiyonunu temin edece
ğiz ve bir her dersin tedris usulünde derinleş
me imkânım vereceğiz. Bunların lisenin son sı
nıfına kadar, her konuda almış oldukları bilgi 
dışmda yeni bir bilgi almalarına ihtiyaç yoktur. 
öğretmenleri böyle bir tertip ile yetiştirmekten 
ne fayda doğacaktır. Mevcut Muallim mektep
leri; bugün sayılan on, on iki kadardır bunların 
öğretim kadroları yine mevcut öğretmen okulla
rımızdan ve bazı liselerden tedarik etmem müm
kündür. Bu ders senesi olmasa bile gelecek ders 
senesi başmda faaliyete geçildiği takdirde, şu 
netice hasıl olacaktır: 1948, 1949 senelerinde bu 
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okullar bize 1000 mezun verdikleri takdirde 
Türkiye'deki bütün kazaların orta. oküllarmm 
ilk sınıfı teşekkül etmiş oacakttr. Ertesi sene 
orta okulların ikinci smıfı, üçüncü senede de 
orta okulların üçüncü sınıfı teşekkül etmiş ola
caktır. Ve önümüzdeki 6 - 7 sene işinde Türki'de 
orta okul bulunmryan ilçe merkezi; kahmyacak-
tır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; sizi teknik teferruat üzerinde 
fezla tasdi etmek istemem. Huzurunuzda, Hükü
metçe alınmasını düşündüğüm çareyi arzetmiş 
oluyorum. 

Şimdi sizden yapacağım istirhama eliyorum: 
Arkadaşlar, kasabalarımızda kurulmasını iste

diğimiz orta okullar için ihtiyacımız yalnız öğ
retmenden ibaret değildir. Binaya da ihtiyaç 
vardır. Bugünkü şartlar içinde Devlet 50, 100, 
500 milyon lira vererek bunu, bu binaları yap
tıramaz. Bunun için kabul edeceğiniz metod-
lar, köylerde köy okulları kurmak için kabul 
ettiğiniz metot olacaktır. Yani şehirli de kendi 
okulunu kendi yapacaktır ve zaten halkımız da 
bunun için istek de vardır. Bolu Mebusu arka
daşlarım bana şahadet edebilirler. Geredeliler 
aman kasabamızda orta okul açın da binayı biz 
yaparız diye yalvardılar Uşaklılar, Ceyhanlılar 
da aynı talepte bulundular, önümüzdeki azat 
devresinde intihap dairelerimize gittiğimiz za
man seçmenlerimize; size orta okul vereceğiz, 
binasını temin edecek misiniz dediğimiz zaman 
bunu memnuniyetle yapacağız diye haykıracak
lardır. 

R. A. SEVENGÎL (Tokad) — Niksar'da yap
tık, hoca bekliyoruz. 

R. Ş. StRER (Devamla) — Onun için biz 
Hükümetin bu iş için bir kanun getirme fikri kar
şısında müsait bulunalım ve bu kanunun biran 
evvel getirmesini bekliydim. Kanunun biran ev
vel gelmesini istiyelim ve Hükümeti bu hususta 
teşvik edelim. Sizden istirhamım budur. Ben
deniz Zaralı hemşerilerime karşı vazifemi yeri
ne getirmiş olmaktan dolayı ferahlık duyuyo
rum. Reşat Bey sen maarif çişin işin içinde de 
bulunuyorsun. Bize bir orta okul vermelerine 
çalış diyorlardı. İşte ben de burada bu vazife
min çok küçük bir kısmını yerine getirmenin ar-
zettiğim gibi ferahlığını duymaktayım. Emir ve 
irade sizindir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar, Millî Eğitim Bakanlığımızın bütçesinin 
görüşülmesi dolayısiyle ben de bu Bakanlıktan 
bazı ricalarda bulunmayı lüzumlu gördüm. 

Bunlardan birincisi sanat enstitüleri : Her-
gün iftiharla gördüğümüz veçhile bu enstitüler 
vatanın her tarafında yapılmakta ve bu suretle 
vatanın her köşesinde ^ bir fen ve sanat kaynağı 
vücude getirilmektedir. Bu hizmet hakikaten 
takdir ve şükrana lâyıktır. Bu meyanda geçen 
yıl böyle birer enstitünün memleketimizin en 
zengin sanat merkezleri olan Kırıkkale ve Ka-

j rabük'te de yapılmasını rica etmiştim. Belki bu
nun için atılmış bir adniı vardır. Fakat henüz 
bunu bilmediğim için bunu sormak, aynı za
manda oralarda yapılacak sanat enstitülerinin 
memleket için diğerlerine nispetle daha faydalı 
olacağını arzetmek istiyorum. Sanayide her
hangi bir fabrika, ustalarından ve mühendisle
rinden bahsederken benim müessesemde sanat 
babadan oğııla intikal etmiştir diye iftihar eder. 
Biz de buralarda birer sanat müessesesi meyda
na getirirsek oralardaki ustalarımız, fen adam
larımız ve hattâ mühendislerimiz çocuklarını 

I burada .yetiştirmiş ve hakîkaten sanatın baba
dan evlâda intikalini temin etmiş olacağız. Bu 
itibarla tekrar gene bu dileğimi yüksek huzuru
nuzda tekrarlamak lüzumunu hissettim. 

Dairei intihabiyemizi gezdiğimiz zaman Er-
zin'de bir gezici dikiş ve nakış kursuna tesadüf 
ettik. Hakikaten Erzin'deki genç kızlarımız ve 
genç bayanlarımız bundan çok faydalanmışlar
dır. Gene bundan beş altı sene evvel aynı kurs 
Kırıkkale'de de açılmıştı. Orada da bunun çok 
faydalı olduğunu ve genç kızlarımızla genç ba
yanlarımıza nakış ve dikiş öğretmek hususunda 
cok faydalar temin ettiğini bizzat görmüştüm. 
Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığımızdan daha 
vâsi mikyasta bu kursları memleketin her tara
fına teşmil ederek genç kızlarımızın ve-genç ba
yanlarımızın bu hususta daha iyi yetişmeleri 
imkânını temin" buyurmalarını rica ediyorum. 
Antakya 'daki lisemizin talebe mevcudu yük
lüdür ve civardan buraya bir çok öğrenciler de 
gelmektedirler. Fakat barınacak yer bulmak 
hususunda çok müşkülât çekiyorlar. Antakya'
da temas ettiğimiz Millî Eğitim uzmanlarının 
bize verdileri malumata göre diğer eenup illeri
mizin de yatılı lise kadroları varmış. Eğer buraya 

[ da böyle bir kadro temin buyururlasra çok fay
dalı olacağım beyan ettiler. Ben de bu hususta 
kendilerine yüksek huzurumuza tercüman olmağı 
bir vazife bîldîm. 

Yine dairei intihabiyemizi bu sene gezdiğimiz 
sırada köylerde köy okularmın inşası için köy
lülerden seyyanen toplanmakta olan paradan ba
zı fakir köylülerin çok sıkıntılı bir duruma düş
tüklerini söylediler ve bu paranın fakirlik ve zen
ginlik nispetiyle müsavi değil nisbî olarak ver-
dirihnesinin teminini rica ettiler. Bunu da sa
yın Millî Eğitim Bakanımızın yüksek dikkat 
nazarlarına arzediyorum. 

Gezilerimiz esnasında Şenköy bucağına uğ
radığımız vakit oraya yeni gelmiş bir eğitmen 
bizimle temas etti ; ben buraya geleli epi za
man henüz bana kanun veçhile verilmesi muk- . 
tazi arazi verilmemiştir dedi. Bu sırada bizimle 
hazır bulunan bucak müdürü ve halk dediler ki, 
bizim esasen toprağımız gayet mahduttur. 15 
dSnüm gibi )>ir toprağı bir eğitmene vermek im-

I kânını bulamıyoruz, ikincisi, üçüncüsü gelecek 
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olursa bunu hiç yapamayız, bizim mratakamız 
dağlıktır, şimdiye kadar maişetimizi Hükümetin 
bize verdiği ruhsatiye ile ormanlardan kesdiği-
raiz odun ve odundan kömürü istihsal ile maişe
timizi temin ediyorduk. Esasen hiç arazimiz 
yoktur ki, bu eğitmenlere istedikleri veyahut 
kanunun tâyin ettiği araziyi verebilelim. Bu 
hakikaten bizi de düşündürdü. Bunun için bu 
ciheti- de yüksek nazarı dikkatlerine arzediyo-
rum. A a caba bu meselenin halli için ne gibi bîr 
çare ve imkân bulabilirler. (Bravo sesleri) 

Dörtyol ilçesinde halk kendi aralarında ol
dukça külliyetlice addedilebilecek bir.para top
lamışlardır. Bu para ile orada bir orta okul in
şasına başlıyaeaklardı. Bu orta okuldan Dörtyol 
ilçemiz faydalanacağı gibi ona oldukça yakm ad-
dedilebilen Erzin. ve Payas bucaklarının gençleri 
de istifade edeceklerdi, sayın Eğitim Bakanın
dan bu orta okulun kadro bakımından düzenlen
mesi ve diğer hususta da desteklenmesini rica 
ediyorum. 

Seçim çevremizde gezerken halk ve halkevleri 
ile temaslarımızda Millî Eğitim Bakanlığımız
dan şöyle bir ricada bulundular: Klasik eser
lerin halkevlerine kadar verilmesi ve fiyatlarının 
düşürülerek, herkesçe kolayca tedarik edilme
leri imkânlarının temini. Bu takdirde ilim, fen 
ve sanat bilgileri daha az zamanda ve daha bü
yük mikyasta memlekete yayılmış olacaktır. 
Bu hususta Yüksek Bakanın nazarı dikkatlerini 
eelbetmek isterim. 

Bir de iskenderun'da yıllardanberi, bugün 
yalnız 4 - 5 talebesi olan bir îtalyan okulu var
dır. Bunun üzerinde atılmış ve oldukça ilerîle-
miş adımlarımız mevcuttu. Bu okul satın alına
caktı. Acaba bunun muamelesi tekemmül et
miş midir ve bu hususta yapılacak muamele 
ne merkezdedir? Bunu da sayın Bakanımızdan 
öğrenmek istiyorum. 

01. Dr. N. t. GÖZCÜ (tstanbul) ~ Sayın 
arkadaşlarım; Milli Eğitim bütçesini tetkik eder
ken, iftiharla gördük ki, bu sene, burada açıla
cağını duyduğumuz Tıp Fakültesi hakîkaten 
açılmak üzeredir. Çünkü bütçemizde 1 600 000 
lira bir .ödenek konmuş olduğunu gördük. 

Bu hususta ben, Sayın bakanımızdan bir kaç 
dilekte bulunacağım. 

Malûmu âlinizdir ki bir çok yerlerde bulunan 
bir çok Tıp Fakülteleri, bazı özelliklerle şöhret
lidirler. ^ 

Meselâ Hamburg Tıp Fakültesi denince daha 
ziyade entani hatalıklar üzerinde çok meşgul 
olur ve gemici denizci hekimi yetişmekle meş-

. hurdur. Liyon Tıp Fakültesi" deyince daha zi
yade teşrihci unsurlar, meşhur teşrihçileri yetiş
tirmekle şöhretlidir. Simdi Ankara Tıp Fakül
tesinde. işittiğimize göre öğrencilerin büvük bir 
kısmı Devlet tarafından yetiştirilen Sağlık Ba
kanlığının emrinde Devletin idari teşkilâtında 

sağlık koruyucu hekimlik ödevini yapacak hekim 
namzedi olacaktır. Ve bir kısmı da yine ordumu
zun sağlık koruyucu hekimleri olan askerî dok
tor namzetleri teşkil edecektir. Şu hale göre ben 
öyle düşünüyorum ki bu fakültemizin özelliği de 
daha ziyade tedavici değil koruyucu hekim yetiş
tirmek bu fakültenin esaslı bir şöhretini teşkil 
etsin. Bunun için fakültenin gerek hocalarının 
intihabında ve gerekse programının tanziminde 
bu küçük basit özelliği nazarı itibare almalarını 
Sayın bakandan çok ehemmiyetle rica edeceğim. 

Çünki bizim halihazır tstanbul Tıp Fakülte
miz esas itibariyle tedavi cihetini ele alarak 
daha ziyade tedrici hekim yetiştirmektedir. Te
davi başkadır, koruyucu hekim başkadır. Bina
enaleyh Devletin koruyucu sağlık işlerini göre
cek doktorların bu bakımdan yetiştirilmeleri 
memlekete daha faydalı olacağını zannederim. 
Memleketimizin büyük bir kısmı Süptropikal ik
lim arzeder. Binaenaleyh bu iklimin kendisine 
mahsus özel hassalıklan vardır. Malarya, tra
hom, dizanteri vesaire gibi. Şimdi beni aç göz
lülükle belki itham edeceksiniz. Çünki ikinci 
bir Tıp Fakültesi tahsisatı Bütçe Kanununda 
mevzuubahisken üçüncüsünü istiyorsun deme
yiniz .Gönlüm bu üçüncü Tıp Fakültesini de 
veye hiç olmazsa Yüksek Tıp okulu şeklinde 
memleketimizin bu süp - tropikal kısmında yine 
süp - tropikal hastalıklarla meşgul olmakla şöh
retli bir müessesenin tesisini çok faydalı görürüm. 
Burada hatıra gelen Adana, Mersin, İskenderun 
s;ibi verler bu sövlediğim şartlan ancak haiz ola
bilir.' " * ! * * 

Eğitim Bakanlığının köy enstitülerinde bir 
de sağlık kolu vardır. Buradan çıkan öğrenciler 
köy sağlık koruyucusu ve köy ebeleri ihtiyacımı
zı karşılıya çaktır. Bu, memleket sağlığı bakımın
dan çok şayanı şükrandır, ve Eğitim Bakanlığı
nın teşekküre lâyık, memleket sağlığına bir yar
dımıdır. Fakat bu seneki bütçede ilk öğretim 
faslından bir parçacık tenzilât yapılması lâzrm-
geldiği zaman, sayın raportör arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, hemen bu tasarruf gelmiş, bizim 
sağlık memurlarını bulup çatmıştır. 

Binaenaleyh, ben Sağlık Bakanımızdan bun
lara övey evlât muamelesi yapmamasını hassatan 
rica edeceğim. 1943 yılı Partimizin kongre di
leklerini gösteren kitapta halkın bizden istedik
lerinin çoğunluğunu üzerinde toplıyan dilekler, 
köylerde bucaklarda, toprak, sıtma ile savaş, bir 
de ziraat âletleridir. Sayın Hükümetimiz köylü 
ve nahiyeli halkımızın dileklerine bu sene el koy
du ve. bunlara cevap teşkil edecek kanunlar kıs
men çıkmış ve kısmen de sayın Kamutaydan çık
mak üzeredir. Fakat, eski tâbirle söyliyeyim ka
sabalıların dilekleri henüz ele alınmamıştır. On
lar da orta okul istiyorlar. Demincek, Sirer ar
kadaşımız memleketimizin orta okul ihtiyacını 
belirttiler ve nasıl çare bulunabileceği hakkında 
kendi mesleklerine taallûk etmesi hasebiyle bazı 
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ricalarda ve tavsiyelerde bulundular. Tabii be
nim böyle bir şey yapmak haddim değildir. Yal
nız şu kasabalı hemşehrilerimizin dileklerine de 
sayın Hükümetin şif ali elini biran evvel uzatma
sını canü gönülden dilemekten kendimi alamam. 
Yalnız askerlik vazifemi ifa ederken bazı teftiş 
mmtakalarma gittiğim zaman sabah akşam iki, 
iki buçuk saat şimendifer yolculuğu yapan orta 
okul öğrencilerine rastladım. Hattâ Salihli 'de 
bir öğrenci babası anlattı: Tren istasyona gelip 
düdüğünü öttürdüğü zaman oğluna diyormuş ki, 
kalk oğlum, tren geldi? O da aman baba o daha 
ikinci perona girmemiştir, bırak biraz daha ya
tayım. diyerek biraz daha yatmak istermiş. Ya
ni çocuk uykusuzluktan o kadar bizar ki, bir sa
niye daha yatakta istirahat etmek istiyor. Çün
kü her gün kalkıyor, Turgutlu'ya kadar orta 
mektebe gidiyor. Bu işi de saym Hükümetin bir
an evvel el.koymasını çok temenni ederim. 

Benim, üçüncü, yahut dördüncü ricam da 
şudur; bu bende senelerdenberi âdeta bir fikri 
sabit haline gelmiştir. Bu, memleketin çok ih
tiyacı olduğuna kani olduğum bir ihtiyaçtır. 
Muhterem arkadaşlar, bizim memleketimizin ha
licinde, gerek ilim alanmda, gerek kültür ala
nında, gerek medeniyet alanmda hakkımız olan 
yeri hiç bir veçhile işgal edememişizdir. Bunda 
birinci kusurumuz kendimizi harice tanıtmakta 
ki noksanımızdır. Harice kendimizi tanıtmak 
için yegâne şeyi de, hariç ilim dergilerinde ken
di imzamız altında herkesin okuyacağı lisanla 
neşriyat yapmaktır. Bu her zaman, vazifedar ol
duğumuz zaman büyüklerimizin bize yaptıkları 
tavsiye ve hattâ yapmadığımızdan dolayı yap
tıkları tarizin esasını teşkil eder. Fakat saym ar
kadaşlar bu şekilde, bir ecnebi dergisinde ecnebi 
lisanla yayın yapmak öyle liselerde, bilmem üni
versitelerde okunan, bizim öğrendiğimiz yabancı 
dille kabil değildir. Hattâ o üniversiteyi bitirip 
Avrupa'da birkaç sene de vakit geçirmekle dahi 
kabil olmaz. Binaenaleyh bunu yapmak tabiî o 
lisanûı biraz edebiyatına, derinliğine vâkıf ol
makla kabil olur. Bu ileri lisan bilgisini de bizde 
yetişen her ilim adamı için pek lüzumlu gore-
mem. Buna benim basit bir çarem vardır. Saym 
Millî Eğitim Bakanı Eğitim Bakanlığında ecnebi 
dergilerinde imzasiyle yayın yapmak iefteyen va
tandaşlara onun yazdığı makaleyi çevirebilecek 
bir büro kurmasından ibarettir. O büro yaymla-
lanacak olan o makalayi bir ecnebi dergisinde ya
yınlamadan ikinci bir tanesini çevirmeye hakkı 
olmasın. Bu veçhile o bürolara lüzumsuz iş ve
rilmesinin önü almmış olur. 

Sonra bu büro bu alanda hiç olmazsa 6 ayda 
bir yerli dergilerde çıkan eserleri yabancı dilde 
bir bülten içerisinde toplayarak neşretmesi de 
çok muvafık olur. Bunun çok şatafatlı, süslü 
püslü kâğıtlarda da basılmasına lüzum yoktur. 
Yani hergün gördüğümüz birçok kitapların ba
sıldığı kâğıtlara basılması kâfidir. Binaenaleyh 

bu suretle memleketin bu yoldaki, ilim alanın
daki durumu.harice güzel bir şekilde tanıtılmış 
olur ve ayni zamanda bu memleketimiz içinde 
iüzel bir propaganda teşkil eder. 

Böyle bir propaganda herhangi bir 30 teşri
nievvel günü bir ecnebi radyosunda 5 dakika iş
gal edip te herhangi bir şeyimiz hakkında vere
ceğimiz konferanstan daha çok verimli bir pro
paganda vasıtası teşkil eder kanaatmdayrm. 

Bçnim başlıca temenniyatım, Saym.Bakanı
mızdan bunlardır. Kendilerine şimdiye kadar 
olduğu gibi; bundan sonra da tuttuğu işlerde ba
şarılar dilerim. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) -~ Affi-
nizi rica ederim. Bütçe konuşmalarmda Huzuru 
Âlinize sık sık çıkıyorum. Bizim seçim daire
mizden olan arkadaşlar, Yüksek Huzurunuzda 
bendenizin söylememi istiyorlar. O da sinnimiz 
icabı olacak. Bizim için şayanı şükrandır ki, Di 
yarbakır'da bir ortaokul bir de lise vardır. Fa
kat Doğuda bu gibi mektepleri olmıyan illerin 
gençleri ekseriyetle buraya gelirler. Hem yatılı, 
hem de yatısız olarak tahsillerine devam ederler. 
Fakat bu mektepler bunların hepsini barındıra-
mıyor, bunun için bir pavyon inşasını rica edi
yoruz. O zaman bu sıkıntı bertaraf edilmiş olur. 

İkincisi; bir iki sene evvel Diyarbakır'da açıl
mış olan Kız Enstitüsü sınıfları ikmal olunduk
ça rağbet fazla olduğu için, mevcudu ziyadeleş-
tikçe, halen tahsis olunan bina talebeye kâfi gel
miyor. Müfettişlikçe de Bakanlığa arzedildiği 
gibi bu enstitünün yanında bir bina var, bu bi
nanın satın almıp aradaki boşluğa da lâzımgelen 
atelye vesairesinin ilâvesi temin edilirse çok isa
betli bir hareket olur, bunu Bakandan rica edi
yorum. 

Üçüncü ricam İlköğretim maatteesnsüf, henüz 
mektepleri ve öğretmenleri olmadığı için çok güç
lükle yapılmaktadır. Bunun da, orada müsaade 
etmiyorlarmış, çifte tedrisat yaptırılmak suretiyle 
telâfisini rica ediyorum. 

Saym Bakandan bu istirhamlarınım yapılma
sını diliyorum. 

I. U. AYKUT (Eskişehir) — Saym arkadaş
larım, Milli Eğitim işleri ve bazı orta öğretim 
güçlükleri için huzurunuzda kısaca düşüncelerimi 
söyliyeceğim. Maarif, tahsil, hep bilirizki eskiden 
milleti sadece Hükümet kapışma götürürdü. Bir 
çok kazançlı işlere el sürmezdi hep seyirci kalır
dık. Bahtiyarız, şükürler olsun ki, şimdi yolu 
doğruttuk. Çeşitli fen ve sanat müesseselerimiz 
yurt çocuklariyle dopdoludur. Şekirlerdeki kız 
ve erkek enstitüleri şehirlerimizi, köy enstitüleri 
de köylerimizi kökünden yükseltecek, kalkındıra
cak mutlu yerlerdir. 

ilk öğretim seferberliği dahi büyük bir adım
dır. Bu güneş ışığı baştan başa sevgili yurdu 
aydınlatacaktır. Bu seferberliği yüksek işaret
leriyle kuran Millî Şefimizi, Yüce Başbuğumu-
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za burada şükranlarımı sunmayı kendi payıma 
bir borç bilirim. MiJlî Eğitim Bakanı arkadaşı
ma da bu büyük ağır işte çok çok başarılar di
lerim. 

Bir iş ne kadar ulu, eski tabirle azametli 
olursa olsun elbette yine o kadar dikkat edilecek 
noktaları, girinti ve çıkıntısı, zorlukları eksik 
ve artık yerleri olabilir. Bunlar varlığın dere
cesinden., halden, vaziyetten de gelebilir. Bütün 
bunlar karşısında Meclis ve onun Hükümeti ola
rak vazifemiz, herşeye çare bulmak ve imkân
lardan faydalanma yolunu elde etmektir. Ne 
yapıp .yaparak eskidenberi olduğu gibi, yılmaz 
azimle işlerimizi hayret verici başarılara kavuş
turmak lâzımdır. 

Artık güçlüklerden birini aydınlatma sırası 
gelmiştir. Bilgiye rağbet arttı, okullarımıza çok 
öğrenci geliyor: Güzel, amma bina az, öğretmen 
ona göre!... Çifte tedrisat yapılıyor; bu zaruri!. 
Bu gerçekler herkesin gözü önünde.. Ne denebi
lir. Bununla bu hallerle beraber orta okullardaki 
çocukların' vaziyeti kısa olarak arzetmeğe çalı
nacağım. Çünkü az çok çocuk babalarının bu hu
susta ıztırapları olduğunu görmekteyiz. 

Geçen yıl dahi bu noktaya bir az temas et
miştim. Burada istatitik malumatı vermeğe lü-
lüz görmemekteyim, çünkü malûmunuzdur, or
taokul ve lise sınıflarında memleket çocukları 
fazlaca bir derecede dökülmektedir. Bazan koca 
bir sınıfın çok miktarı zayıf humara alıyor. Ta
mamlama imtihanına çok kalıyorlar. Sınıflarda . 
da çokça kalmaktadırlar. Halbuki zekâ itiba
riyle çocukların numaralar nispetinde anormal 
olmadıkları kanaati vardır. Bu konunun üze
rinde durmak, sebep aramak lâzımdır. 

öğretmenlerimize gelince: ötedenberi fera-
gatları, fedakârlıkları belli olan öğretmenler de 
güçlük içinde çırpmıyor, uğraşıyorlar. 

Orta okulların, liselerin bir çok sıniflarmda 
talebe sayısı çoktur. Haftalarca sıra gelemedi
ğinden öğretmen bir talebeyi derse kaldıramı
yor. Talebenin ruhî hüviyetini öğrenmeğe bile 
zor imkân buluyorlar. Halbuki matematik ve 
fen dersleri daha çok uğraşmakla öğretilebilen 
dersler iken müzakerelere ekseriya vakit buluna
mamaktadır. Bu bakımdan hocalara da hak 
vermek gerektir. 

Bir çok yerlerde binalarda o kadar müsait 
olmadığı, öğretmen sayısı sınıf şubeleri açacak 
kadar çok bulunmadığı malûm!.. Ne kadar ta
lebe gelirse okutulmağa gayret edilmektedir. 
Şüphesiz daha bina lâzım, öğretmen sayısını 
arttırmak ta bir zaman işidir. îşte naçiz bir mü
şahit sıfatiyle vaziyeti işaret ettiğimi sanıyorum. 
Şu halde ne yapacağız? Talebe durumuna ve 
güçlüklere karşı çare aramak lâzımdır. Güç
lüklere karşı ne kadar müşkil dahi olsa bir çare 
bulunur diye inanıyorum. 

Yine kısa ve toplu olmasına çalışarak şöyle 
hatıra gelen çareleri işaret edeceğim. İzninizle 

j bu hususta birazcık daha vaktinizi almaya mec-
I burum. 

1. Sınıflarda okunan ders kitapları yekû
nu o yaş ve seviyedeki çocuğun kaldıramayacağı 

i kadar ağırsa hafifletilmesi... Çocuklar kitapla
rın bazılarını kendi başlarına anlayamıyorlar. 

I Bu sebeple kitapların daha kolay anlaşılır hale 
j gelmesi lâzımdır. 
I 2. Bir çok sınıflarda elli kadar talebe oldu-
[ ğu için bu okullarda öğretmenler ders verip 
I müzakere, öğretmeye vakit bulamıyorlar, öğ-
I renciler ise yüksek tahsil talebesi gibi olmadık

larından kendi başlarına işi yürütemiyorlar. 
ı Herhalde müzakere için programlara daha va-
I kit konulması... 
i Liselerde öğleden sonra mütalâa var. Baş-
i hırında bir nöbetçi öğretmen bulunuyor. Ta-
j lebe sessiz, kendi kendilerine çalışacaklar. Bir 
j çok hocalar da bundan fayda görülmediğini söy

lüyorlar. Bu nöbetçi öğretmenden de her derse 
ait bilemediklerini çocuklar öğreniyorlar. 

Madem ki talebede zaaf ve dökülmeler çok
ça oluyor, öğleden sonra da - mütalâa yerine -

I ders olsa veya muayyen günlerde muayyen ders-
j leri öğretmenler çocuklara müzakere etseler iyi 
i olur. öyle dersler var ki bu yaştaki çocuklar 

disiplin altında ve tekrar gösterilerek o dersleri 
I ancak öğrenebilirler, öğleden sonra müzakere 
I yapılmalıdır, öğretmenler de bu feragatle ya-
j paeaklan hizmetlerden dolayı münasip ve kabil 
l olan şekilde korunurlar. Bu okullardaki bu zaafı 

sökmek için büyük bir hamleye ihtiyaç vardır. 
3. Çocuklar sabırlı değillerdir, sürekli, se

batlı çalışmağa tahammüleri yoktur diyenler var, 
I olabilir. Bunun bir terbiye ve itiyat işi olduğu 

meydandadır. Hayatı, millî didişmeleri çocuk-
! lara sık sık anlatmalı, çalışmalara çok ihtiyacı-
j mız olduğunu telkin etmeli, dersleri sevdirme 
I yolunu bulmalı, çocuğu çalışmağa alıştırmalı

dır. 
Sinemalar da, çocukları haylazlaştınyor di-

I yenler vardır. Bu nispeten# doğrudur amma ça-
| resi de yoktur. Buna karşı ancak tedbir alma-
j bilir. Bir de çocukları sinemadan başka daha 
| ciddi şeylere de merak ettirsek onlara millî ben-
j lik ve fayda duyguları verilirse zarar elbette 
i azalır . 
j 4 - Orta okul ve liselerde güçlük çekenlerin 
i rağbet edecekleri başka meslek okulu şube ve 
î kursları da açmalıdır. Hiç olmazsa liselerde mu-
j vaffak olamayan bu gibi çocukların bir meslek 

sahibi olarak yetişmelerine ve Devlet bütçesin-
! den geçinmek vaziyetinden ve hayatta müstehlik 
! vaziyetten kurtulurlar. 
j Bunların tahsili yarım kalırsa münasip bir 
! yer, bulamazlarsa menfi ruhlu, ters düşünceli 
j olarak memleketimize zararlı hale girebilirler. 
I 5 - Ortaokul bitirilirken yapılan eleme imti-
j hanı da ayn bir derttir. Bundan da çok şikâyet 
: olunmaktadır. ' 
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Kanaatla çocuk sınıfı geçiyor. Sîonra yazılı 

olarrak 3 dersten imtihan verecektir. Bunlardan 
birisinde muvaffak olamazsa tekrar imtihana 
girmeye çacuğun hakkı vardır. Aımma evvelce 
hesaptan kalmış ise bu defa diğerinden kalıyor. 
Böyle olacağına muvvaffak olduğu derslerden 
istisna edilerek muvaffak olmadığı derslerden-
imtihana sokulsa daha âdilâne olur saımrım. 

Bunun için de Millî Eğitim Bakanlığımızın 
bir tetkik yapmasını ve bir çare aramasını dile
rim. O usulün düzeltilmesi herhalde < faydalı 
olacaktır. ; 

6 - Mevcutlara ilâve olarak daha özel okul
lar açılması teşvik ve az çok himaye olunsa, hali 
vakti yerinde olanlar parasiyla çocuklarını okut- ; 
salar resmî okulların talebe çokluğu azalmış olur. 
Bu da hatıra gelen bir çaredir. j 

Artık sözlerim bitecektir. | 
7 - Şunu da arzedeyim. Çocuklar üzerinde 

aile okul kadar, (Muhit umumî zihniyet 
havası) kaim oluyor. Milletlerin ruhunda olay
lar.. Durumlar.. İnan veren esaslar, zaman zaman 
fırtınalar, korkular, cüret ve azimler, gevşeklik- ; 
ler, sıkı birlikler yaratıyor. j 

İstibdat devrini, meşrutiyeti biliriz. i 
istiklâl devrinin havasını da tanırız. Yalnız i 

kahramanlık feragat, millet severlik gibi yüksek 
hisleri vermiştir. Bu havayı yaşatmağa yarayan 
hâlâ yaşatan (Kuvvetli kaynak) Parti inanımız-
dadır. Altı okun topluluğundan çıkan hürriyet 
ve istiklâl havası, temiz insanlık sevgisi; işte 
memlekette bu hisleri her vakit dalgalandırmağa 
devam etmeliyiz, ebediyete kadar. 

Millî Eğitim Bakanlığımız bu şerefli ve üs
tün çalışmasına en büyük önemi vermelidir. Çün-
ki halkın, çocukların bundan fayda göreceği mu
hakkaktır. I 

Bakanlığa yaraşan ve adma yakışan Millî 
Eğitim içinde sayın bakandan uğraşmalar bek
lerim. Kendisine sürekli başarılar dilerim. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

Gl. Ş. TÜESAN (İçel) — Efendim, kıymetli 
Millî Eğitim Bakanımızdan kendimce önemli gör
düğüm bir nokta hakkında rica ve temenni de 
bulunacağım. Bu mesele Yüksek öğretim talebe
lerinin kitapları meselesidir. Arkadaşlar, bu genç
lerin bir çok derslerde kitapları yoktur. Not tut
mak zaruretindedirler. j 

Not tutmanın, bilhassa öğretmenleri yaratı- j 
hş iktizası acele takrir veren zeva'ttan iseler, ne | 
kadar güç olduğunu anlamak kabildir. Bir de | 
not tutarken insanın bütün mevcudiyeti ve bü- j 
tün enerjisi şuursuz bir makine gibi yalnız bir j 
noktaya matuf olur. O da söyleneni zaptetmek- ; 
tir. Burada verileni dinlemek, fehmetnıek, öğren- | 
inek. imkânı yoktur. Bu sebepten not tutan ta- I 
lebe de notlarmdaki eksiklikleri ve oradaki boş- j 
hıkları kendileri dolduramazlar. Çünkü anlamış \ 
değildirler. Binaenaleyh bir de arkadaşlarının i 
notlariyle- karşılaştırmak için birçok zaman is- 1 

raf ölmeleri lâzımdır. Bu-beyhude bir israftır. 
İtele bazı talebeler not tutmayı da beceremezler. 
Bunların vaziyeti daha müşküldür. Bu gibiler 
arkadaşlarının notunu alıp yazmak mecburiye
tindedirler. Bu kadar da değil başkalarının yaz
dıkları ve hele acele yazdıkları notları okumak 
ne kadar müşkül. Binaenaleyh bu zavallılar kendi 
kabahatleri olmadığı halde bir çok müşkülâta 
mâruz olurlar. 

Arkadaşlar; ben genç iken ve o zamanki tâbiri 
ile erkânı harbiye okurken bilirim ki, hemen her 
dersin kitabı vardı ve her kitabı o dersin hocası 
yazmış bulunuyordu. Bunun, talebe için, de
min arzettiğim müşkülâtı olmaması dolay isiyle 
gayet faydalı olduğu anlaşılır. Bundan başka 
bu kitapları hocalar yazdığı için bunların ders
teki alâkaları artmış oluyordu. Bazıları kitap
larında Almanca, Fransızca bir çok mehazlar 
göstererek kitaplarının kıymetini göstermek ister
lerdi. O tarihlerde diğer mekteplerde böyle olup 
olmadığını bilmiyorum. Yalnız askerî mektepler
de böyleydi. Bu, herhalde o mektebin başında 
bulunan bir zatın şahsi gayret ve teşebbüsü ile 
yapılıyordu. 

»Şimdi arkadaşlar; birçok şeylerin kötü git
tiği bir devirde bunlar mııhakakki bir zatın him
meti ile yapıldığı halde bugün bunların yapıl
maması bana üzüntü veriyor. Bunun sebebini dü
şünüyorum. bu herhalde kıymetli profesörlerimi
zin kendi imzaları altında, kendi mesuliyetleri al
tında bir kitap çıkaramıyacaklarmdan değildir, 
bunu hatırıma getiremiyorum. O halde bunun 
sebebini bu kıymetli ilim ve fen adamlarının ida
ri bilhassa malî imkân bulamamalarından aramak 
lâzımdır. İşte bu noktalardandır ki, Millî Eğitim 
Bakanlığımızın Üniversite ve Yüksek mektep 
idarelerini bu noktaya imale etmesini icabettir-
mektedir. Arkadaşlar zaten bu hususta bir ka
mın vardır. 2133 numaralı kanun, Vekâlete Dev
let kitaplarını bastırmak vazifesini vermiştir. 
Bugünkü bütçeye de 538 nei bölümle Devlet ki
tapları döner sermayesine 145 bin lira ayrılmış
tır. Gecen sene de para vardı. Vekâlet 2 milyon 
500 bin kitap bastırmıştır. Fakat bu kitaplar 
daha ziyade ilk ve orta öğretime aittir. Bende
niz bunu yüksek öğretime de teşmilini rica ediyo
rum. Arkadaşlar yüksek öğretim kitap noksanları 
hakkında bir fikir vermek için bazı notlarımı ar-
deceğim. İstanbul'da Tıp Fakültesi bu bakım-
dan bunların en bahtiyarıdır. Hemen hemen bü
tün kitapları vardır. İktisat Fakültesinin ve Hu
kuk Fakültesinin hangi ders kitapları olmadığı 
notlarınım arasında vardır. Fakat bunları bıra
karak yalnız iki mektepten bahsedeceğim. Bun
lardan biri İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat 
okuludur. Burada arkadaşlar, şu derslerin kitap
ları yokmuş, muhasebe, ticaret hukuku, bilanço, 
sigorta, işletme, medeni borçlar kitapları basılmış 
fakat mevcutları kalmamıştır. Şimdi arzedece-
ğim sekiz kitap da talebeler tarafından not tu-
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tularak bastırılmıştır, yani talebelerin kendi ara- j 
larmda yaptıkları iştir, Bunlar da ticaret tarihi, 
iktisat, coğrafya, iş hukuku, esasiye hukuku, pa
ra ve kredi, bütçe, icra ve iflâs. Bu sekiz kitap 
talebelerin notudur. Talebeler bu kitapları ken
di tuttukları nottan bastrrıyorlarmış, fakat bazan 
geç kalıyorlarmış, imtihan zamanlarında çıkıyor
muş, istifade az oluyormuş. 

Şimdi arzedeceğim mektep daha ziyade tale
benin aleyhindedir. O da İstanbul Teknik Üni
versitesidir. 

Arkadaşlar, istanbul, Teknik Üniversitesinin 
inşaat Fakültesinin bir iki tek kitabı varmış, bun
lar da şimendifer inşa ve işletmesi kitaplarıdır. 
Yani bu inşaat Fakültesinin, birkaç senelik ih
tisas sınıflarında yalnız bu derslerin kitabı var
dır. Idrolik I Mukavemet, topografya ve yapı 
bilgisi, kitaplar evvelce basılmış fakat mevcutla
rı kalmamıştır. 

Kitabı olmıyanlar şunlardır : Yol, su kuv
vetleri, malzeme, idrolik 2, çelik inşaat, betonar
me, su getirme, kârgir köprü, su getirme, inşaat 
makinalar. Görülüyor ki, bu Fakültede kitap
sızdır. Yalnız son zamanlarda bir dersin bir kıs
mı olan «çelik yapılarla kaynak » diye bir ki
tap basılmış. Ben de gördüm, talebe çok mem
nunluk gösteriyor. Ben de gıyaben bu zata mü
teşekkir kaldım. Bu genç. profesörün ismi Ab
dullah Türkmen'dir. 

Sonra (Bilûmum köprüler) namında bir kitap 
daha basılmış, o da yine genç profesörlerden bi
risi yazmış. Vakıa bu kitap Teknik Okulu için 
yazılmıştır, fakat Teknik Üniversite talebeleri de 
bundan istifade ediyorlar. Talebelerden lisan 
bilenler ecnebi dille yazılmış kitaplardan istifade 
ediyorlar: Şimdi arkadaşlar, vaziyet böyle olun
ca ne yapmak lâzımdır? 

Şimdi arkadaşlar, vaziyet böyle iken ne yap
mak lâzımdır? Her yönden bir çok muvaffa
kiyetler gösteren ve yayın alanında da yüzü 
mütecaviz klâsik ve seksen çeşitli eser yayınla
yan azimkar ve kıymetli Bakan buna da mu
hakkak bir çare bulur. Ancak memleket ölçü
sünde büyük ve mühim ve çeşitli işler arasında 
bunu da önemli bir konu telâkki edip ele alma
ları ve bunu ehemmiyetle takip etmeleri ve et
tirmeleri lâzımdır. Vakit bulurlar da buna da 
bir yer ayırabilirlerse, muvaffak olacaklarına 
hiç şüphe yoktur. Bunu vadettikleri halde akla 
şu geliyor : Her profesöre okuttuğu dersin kita
bını yazmaya teşvik etmek ve hattâ mecbur kıl- • 
mak. Profesörlük tabiî çok şerefli bir iştir. 
Fakat nimete karşı külfet de vardır. Bu iti
barla eser çıkarmaları lâzımdır. Bunu profesör
lere mutlaka yaptırmalıdır. Profesörler bu mü
him ödevi deruhte ettikten sonra nihayet bu
nun bastırılması güç bir iş olmasa gerek. Zan
nedersem bunların basmaları için sarfedilecek 
paranın tutarı on binlerin ifade edeceği liralar I 
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çerçevesi içine girebilir. Bu işin tedvir edilebi
leceği kanaatındayım. 

Netice : Her hususta muvaffakiyet gösteren 
kıymetli Bakanımız bu işi de vücude getirmek

l e bu noktada da gençlerin şükranmı kazanır
lar. Ben bu baptaki vaadlerini bekliyorum. 

Arkadaşlar, bir ikinci nokta da arzedeceğim. 
Bu, o kadar mühim değildir. Malûmu âliniz 
yüksek öğretime ancak imtihanla talebe alınır. 
Bu, benim ötedenberi canü gönülden arzu eyle
diğim bir iş olduğu için bundan memnunum. 
Böylece memlekete keyfiyet bakımından değerli 
elemanlar yetişmesini temin edecektir. Haki
katen; Tıp Fakültesine, Hukuk Fakültesine, 
Teknik Üniversitesine birçok talip olduğu için 
bunlardan kıymetlileri almak suretiyle matlup 
hâsıl oluyor. 

Ancak, arkadaşlar, yüksek öğretimde bazı 
şubeler var ki, bunlarda talep azdır. Meselâ 
Edebiyat Fakültesinin dil şubeleri romanoloji, 
ingiliz dil ve edebiyatı, Alman dil ve edebiyatı 
gibi. Bunlardan birine bu sene 120 öğrenci ta
lip olmuş. Bakanlık 100 kişi alacakmış. Bun
lardan bir kısmı daha evvel öbür fakültelerin 
imtihanlarına girmişler. Meselâ Tıp Fakültesin
de imtihan veremezlerse buraya girmek için ih
tiyat yapmışlar fakat oranın imtihanını verince 
buradan çekilmişler. Binaenaleyh imtihanda mu
vaffak olmıyan talebeler alınmıştır. Çünkü tâ
yin edilen miktar yüz talebedir. Diğer şubeler 
için yüz talip te çıkmadığından taliplerin tama
mı imtihansız alınmıştır. Arkadaşlar nasıl ki, 
Teknik Üniversiteye, Fen Fakültesine girecekle
rin riyaziyeye istidadı, riyaziye nosyonu olması 
lazımsa Dil Fakültesine gireceklerin de lisana 
kabiliyetleri olmalıdır. Kabiliyetleri olmıyanlar 
lisan öğrenemezler. Belki Bakanlık böylece her 
sene kendisine lüzumu kadar öğretmen yetiştir
miş olmıyacaktır. Fakat buna liyakati olmıyan
lar nasıl olsa zamanla döküleceklerdir, boşuna 
zaman sarfedileeektir. Binaenaleyh bu gibiler 
için şöyle bir usul konabilir : Meselâ imtihan edi
len derslerden asgari beş numara kazanmıyanla-
rm alınmaması şartt koşulur. Bu daha ziyade 
pratik olur kanaatındayım. Bu mâruzâtım di
ğeri kadar mühim değildir. Bu daha ziyade Ba
kanlığın kendi mektepleri için öğretmen olarak 
yetiştireceği elemanların kıymeti bakımından, 
kıymetine düzen vermek bakımından haizi ehem
miyettedir. Bu kendilerine ait bir meseledir, ma
ruzatım bu kadardır. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım ; geçen sene bütçe münasebetiyle te
mas ettiğim bir konu üzerinde durmak için yi
ne yüksek huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 
Konu, yüksek tahsil gençliğinin tahsil zamanın
da sıhhat, ahlak ve kültürlerini teminat altına 
almış olarak yüksek tahsile muvazi bir kültür 
olgunluğu ile cemiyetine iade edilmesi davasıdır. 
Arkadaşlarım, bendeniz her sene bilhassa yük-» 
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sek tahsilin faaliyette kaldığı zamanlarda istan
bul da eski medreseleri, sokakları, üniversite 
muhitini bu bakımdan gözden geçirmeyi itiyat 
edindim. Bir kelime ile arzedeyim ki, hakika
ten acınacak haldeyiz. Arkadaşlar, biz genç
liği yalnız dershanenin ve sayetine terk edersek 
ebediyen aldanırız. Dünyada hiçbir ilim, hiç
bir dershane gençliğin terbiyesini üzerine alma
mıştır ve alamaz. Gençliğin tahsil hayatma ve 
tahsiline muvazi olarak onun kültür gelişimi 
için bir teşkilâta muhtacız. Biz şu kanaatteyiz 
ki, hoparlörlerle ders okunan ve ancak o da de
vam ettiği zaman haftanın bir kaç saatinde ho
ca ile karşı karşıya bulunan ve haftanın bütün 
geri kalan zamanlarında hocanın ve eğitim teş
kilâtının denetlenmesi dışında yaşayan genç, 
acaba ne oluyor'? Arkadaşlar olan malûm. Der
hal arzedeyim ki, gençliği açık kapu bir halde 
bırakıyoruz. Onlar her türlü marazi, bünyevi 
ve sosyal hastalıklara müsaittirler. Onlar her 
türlü manevi âfetlere, bizim dâvamıza, beka
mıza, istikbalimize ve istiklâlimize aykırı olan 
ideolojilere açık kapu bir haldedir. Ben tekrar 
affmızı rica ederim ve cüret etmeksizin ve iddia 
da sayılmaksızın, arzederim ki, bu iş bir Dev
let davasıdır ve onun başmda gelen bir iştir. . 

Arkadaşlar, tarihimize geri baktığımız za
man atının sırtında Sudan çöllerine, atının sır
tında Viyana'lara giden bu kuvvet bir iman için 
gidiyordu. Bugün ayni ihtiyacı duyduğumuzu 
kabul etmeliyiz. Arzetmek isterim ki geçlikteki 
boşlukları günün imaniyle doldurmalı, sağdan 
soldan, arkadan ve önden gelecek telkinlere bu 
kapıyı kapamalıyız. 

Arkadaşlarım; bunların manevi vaziyetleri
ni bırakınız, Cağaloğlu'na gittiğimiz zaman 
halkevinin küçük okuma salonunda 173 tanesi, 
ikisi bir sıra üzerine oturarak gençliğin nasıl 
ders okuyacağım diye uğraştığını görünce insa
nın yüreğinin sızlamaması elden gelmiyor. Bü
tün arkadaşlar bu manzarayı görmüşlerdir. O 
halde biz daha niçin durmalıyız? Şahsi teşeb
büslerle, yer yer bazı vilâyetlerin teşebbüsleriy
le kurulan yurtlar bize yalnız çocuğun, barın
masını ve orada üşümemesini temin edecek ka
dar tedbir almışlardır. Halbuki ihtiyacımız bu 
değildir. Bunun çok üstünde, buna bu kadarcık 
işaret ederek, bu esaslı konunun Hükümetçe 
ele alınmasını ehemmiyetli bir mevzu olarak 
telâkki edilmesini rica ediyorum. 

Bundan sonra okullarda bir meccani yani 
Devlet şefkatiyle, kabiliyetli zekâların oku
tulması istikametindeki mesai mevzubahistir. 
Bu, şayanı şükran bir harekettir. Ancak bazı 
kanunlar vardır. Görüyoruz, mecburi hizmet 
tazminatı muzaaftır. Meselâ bir yetim çocuğu 
gözü parlak görmüşüz, okutmuşuz. Meselâ Tek
nik Üniversitede okutmuşuz, yüksek mühendis 
olarak çıkarmışız. Yahut ta bir hekim çıkarmı
şız. Bu serbest sahada çalışacak olursa • mese-
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lâ zannederim mühendislerde böyledir - iki mis
li tazminat verecektir. Arkadaşlar bizim hele 
tekniğe muhtaç olduğumuz böyle bir zamanda 
serbest çalışıyor diye ona sarfettiğimizin iki mis
lini istemez, Devlet şefkati şiarına asla yakış
maz. Bu meccanen okuyan çocuk için yapılan 
masraf,keşki her yaptığımız masraf böyle şeylere 
gitse, bu masraf gibi olsa on bin, yüz bin tane böy
le genç yetişse, bütün masraflar feda olsun. 
Biz bunlara, iki misli para vermedin diye dip
lomasını vermiyoruz, sanatını kullandıramıyo
ruz. 

vüksek tahsil ve eğitim dâvasını bir kelim* ile 
elino alan Maarifin* bu mevzuuda ele almasının 
artık zamanı gelmiştir. 
• Sonra bir şey daha rica edeceğim. Bir akade-

mikaryer kanunu diye senelerdenberi ismini işi
tip de cismini görmediğimiz, (Affedersiniz) bir 
Anka vardır. Bu gelmelidir arkadaşlar. 

Tıbbiyeden on sene evvel çıkmış, on sene son
ra herhangi bir hekimin yanında ihtisas yapacak 
derecede, ilmi ihmal edecek bir çağda olmadığı
mızı kabul etmeliyiz. 

Tıbbiyeden on sene evvel çıkmış, askerliğini 
yapmış on sene sonra herhangi bir hastanedeki 
mütehassısın yanına veriyoruz. O mütehassıs da 
ekseriya ilimle alâkasını kesmiş oluyor. Bunun 
için bu ilim, ihtisas işi bu kadar yumuşak, ehven 
olmamalıdır. Buna lâzımgelen ehemmiyeti ver
melidir. Ben o kanaatteyim ki, gelecek olan ka
nunlarla bunlar düşünülmeli ve Üniversitece, 
yanına ihtisas için adamlar verilebilecek mütehas
sıslar tâyin edilmelidir ki, ancak onlara bu genç
ler verilebilsin. Yüksele tahsille ihtisas tahsili 
arasındaki tatbikat seneleri benim kanaatimce iki, 
nihayet iki buçuk seneyi geçmemelidir. Çünkü 
her şey unutuluyor, ondan sonra yenibaştan ih
tisasa geçiliyor. Bu olmaz. 

Sonra arkadaşlar; söz almışken bir noktaya 
daha kısaca temas edeceğim. Bizim Hukuk Fa
kültemizin programlarını bendeniz noksan gör
mekteyim. Buna mukabil bu noksanı doldurmak 
için avukatlıkta, hâkimlikte staj usulü ihdas edil
miştir. Tatbikatta bu staj usulünün hiç mânası 
olmadığını sayın Adalet Bakanımızın da anlamış 
olduklarına kaniim. Bunun hiç kıymeti yok. 
Bendenizce, elimizdeki fakültelerde okunan klâsik 
hukuk dersleri malûmdur. Ondan evvel huku
ka yetiştirici unsurlar ilâve edilmek, meselâ mek
tup hukuk bakımından kütupaneleri zengin olan 
dillerden, fakülte kütüphanesindeki eserlerden 
istifade edebilmesi için, hiç olmazsa birisinin, hu
kuk talebesi tarafından öğrenilmesi için ilk sene
de lisan dersi olmalıdır. 

Sonra, arkadaşlar, hukuk, felsefe, sosyoloji, 
bunlar birbirinden ayrılmryan şeylerdir. Bunlar
da lise tahsili île iktifa edersek talebenin hazım 
takatini güçleştiririz. Bundan başka da tatbikat 
dersleri okutulmalı ve böylece fakülte beş seneyi 
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bulsa dahi 2 senelik stajdan vareste kalınır ve 
tatbikatta stajdan daha.müfit olarak talebeyi ha
yata ve hazırladığımız makinaye elverişli yetiş
tirmiş oluruz. 

Efendim orta okul meselesine temas edecek
tim. Reşat Şemsettin arkadaşımız tafsilen izahta 
bulundular. Bendeniz yalnız bir prensip 
meselesi olarak bu dâvanın bütün kaza
larda tatbikma geçilerek peyderpey tahak
kuk ettirilmesini ve bir prensip halinde bunun. 
lüzumuna kaniim. Çünkü bir takım ka
zalar vardır ki, kendi kendilerine başaramıya-
cakları işlere başlıyorlar ve 200 - 300 bin lira da 
sarf ediyorlar ve sonra itmam edemiyerek bina
lar ortada kalıyor. Bunların öğretmenleri ne 
olacak, tedris eşyası ne olacak? Bu demektir ki, 
halk böyle ihtiyacı bize gösteriyor. Eğer böyle 
bir teşebbüs varsa ki vardır, Bakanlığın bunları 
desteklemesini rica ederim. 

Sonra bir de ricam şudur ki - bendenizin böy
le mevzii ve mahallî konuları beyan etmek pren-
sipim haricindedir - Fakat uzun sürdüğü için 
buna istisnai olarak temas etmeme müsaadenizi 
rica edeceğim. O da Konya'da bir iki senedir 
başlanmış olan teknik okulların biranevvel iler
lemesini ve bunun muhit için büyük bir eser ola
cağını da rica ile sözüme nihayet veriyorum. 

Dr. S. A. DlLEMRE (Rize) — Bendeniz, ge
çen sene yahut daha evvelki sene, matbaacılar
dan şikâyet etmiştim ve eğer yaşarsam ve ka
lırsam muttasıl ve daima Maarif bütçesi konu
şulurken muttasıl matbaacılıktan bahsedeceğim. 
Benim'dediğim olsun, olmasın, bahsedeceğim. 

Şimdi, bütün arkadaşlarım malûmudur, 
Fransızca bir kitap açarsın, hata namına hiç 
bir şey yok. Almanca kitap açarsın, bazan en 
çok 6 - 7 hata vardır, onları da kitabın başına 
korlar. Bu da acele basılmış bir kitapta olur. 
Akba'dan filân kitap alıyoruz, Zürih'te şurada 
burada basılmış hata namına bir şey yoktur. Ne
dir bu Türkçe kitaplardaki hatalar? Bu mat
baacılık Maarifin büyük bir cihazıdır. Maarif 
kitap üzerine durur. Böyle 20 formalık bir ki
tap içinde yarım formalık bir hata cetveli olur
sa olur mu? Bunun bir çaresini bulmalı. Yazı 
yazanlar bilir. însan kendi hatalarını güç tas
hih ederler. Çünkü o yazdığı şeylerin fikriya-
tiyle meşguldür, imlâsiyle alâkadar olmazlar. 
Tıp Fakültesinde bir teşrihi marazi kitabı çı
karılmış. Profesör bana da bir tane hediye edip 
gönderdi. Mükemmel kâğıt, enfes hurufat, 
mürekkebin güzelliğine diyecek yok, resimler 

- fevkalâde, Devlet matbaasında basılmış. Arka
sında yarım forma hata. 

M Î L J J Î EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL (İz
mir) — Biraz mübalağa. 

Dr. S. A. DlLEMRE (Rize) — Yok efendim, 
getirelim kitabı görünüz. Bu hatalar da ikiye 
ayrılmıştır. Bazıları ehemmiyetsizdir. Fakat 

bazıları için liste yapmağa zaruret vardır. Ufak 
| tefek hataları göz görüp anlar. Bunların zararı 
| yok. Bu yalınız matbaanın hatası değildir. 
i Benim bu mesle üzerinde duruşum ve Maarif Ve

kili arkadaşımdan isteğim başkadır: Benim 
I maksadım şudur: Biz de bu kadar matbaaya lü-
j züm yoktur. Yüzlerce matbaa var. Bunlar bir 

sendika kursunlar eczaneler nasıl birleşmiştir, 
milletin faydası için. Bir reforma lüzum var
dır. Bunlar üç beş milyon lira sermaye koymalı 
ve doçentlerden, profesörlerden musahhih tu
tabilsinler. Benim söylemek istediğim budur, 
yoksa kimseye tariz niyetim yoktur. 

Şimdi Hüseyin Rahmi Beyin Gulyabani kita
bı basılır, onda hata yoktur. Çünkü orada ser 
mürettip mükemmel musahhihlik yapar. Ulus 
(•i azot esin de de bir iki hata ancak bulursunuz. 
Çünkü orada birçok musahhih vardır, adama göz 
açtırmazlar ve- derhal adamı koğarlar. Cumhu
riyet ]Vlatbaa.sı da öyledir. Sen kitabımı baıs diye 
verirsin, üç dört defa da tashih edersin amma 
yine yanlışlarla, doludur. Hususi gazetelerin de 

olmamasının sebebi malûmdur, çünkü matbaa sahi
binin haysiyeti gazetenin üstündedir. Binaen
aleyh bu sene, gelecek sene için r/iylemiyorum, 
• Maarifin, istikbali için söylüyorum. Geçen gün 
burada Basın ve yayın Umum Müdürlüğü bütçe
sini konuşurken aklıma geldi. Bu müdürlüğün 
bu işi bir nevi inzibat ve teknik, ne bileyim, bun
larla alâkası yoktur. Asıl maarifin işi kitap ol
duğundan ve bunların doğru çıkması için ne lâ-
zımgelirse buna bağlı olan daire, kim meşgul 
olacaksa meşgul olsun, kitaplar doğru çıksın. 
Bu iş için kanun mu lâzım, tasan mı lâzım. 
Tasandan filân vaz geçtim. Bu kitapların doğ
ru çıkması için ne yapılmak lazımsa yapılsın 
Yahut bu hususta bir kaç kişi memur edilsin, 
ilerisi için incelemeler yapılsın. Hep ortaya 
matbaaların fakirliği çıkıyor. Hakikaten matbaa
lar fakirdir. Bunları siııdike etmek lâzımdır. 
Benim aklıma bu geliyor, başka bir arkadaşın 
aklına başka bir şey .geliyorsa söylesin. Benim 
aklıma gelen bir iki milyon sermayesi omadan 
matbaa açılmasına müsaade etmemeli veyahut 
bunları ayırmalı. Kartvizit yapan ayrı, tiyatro 
ilânı basan ayrı olmalı, fakat fen, ilim kitabı 
siyaset kitabı, felsefe, psikoloji gibi kitapları 
basacak yerleri ayırmak lâzımdır. Şimdi onun 
için de meselâ 300 lira 400 liralık, ilerde ferah
lık olursa, münasip bir maaşla ilim adamlannı 
musahhih diye getirmeli. Bunları yapabilmek 
için sermayeler birleşmelidir. Meselâ 100 mat
baa varsa bunların adedini beşe indirmeli 
sonra bir de bazı müstehcen neşriyat olu-
oluyor. Her vakit burada şikâyet ediyoruz. Açık 
saçık resimler şunlar bunlar diya Tabiî matbaa 
züğürt, olursa yaşamak için ne yapacaktır? Fa
kat benim istediğim matbaa bu kitapları basma-

1 ğa tenezzül etmez. 
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Lâyipzig'de gördüğüm zaman matbaayı, hay

ret içinde kaldım. Adetâ saray," gezmek, görmek 
için. Ayrıca bilet alırsınız, içeride demiryolu 
varyantı vardır, adetâ saraydır. Bunları bir yo
luna koyalım. Maarif mi bakacak bu işlere, Baş
bakanlık mı bakacak, kim bakacaksa yapmalıdır. 
Bu kitaplar ne kadar doğru, ne kadar güzel 
oluısa maarif onunla ölçülür. Dediğini gibi, 
Gulyabani gibi roman kitaplarında bu hata bu 
kadar olmayor. Çünki tashihi kolay oluyor, 
mürettip öğrendiği şekilde yapıyor. Halbuki 
ciddi eserler için öylemi? tahdit edelim. Bunu 
anlatmak için çıktım. 

E. ATAÇ (Tekirdağ) — Sayın arkadaşlar, 
yüksek müsaadelerinizi rica ederek Bakan arka
daşımızdan bir kaç dilekte bulunacağım. 

Efendim, geçen sene Millî Eğitim bütçesi 
münasebetiyle kanaatimce çok önemli' olduğunu 
zannettiğim bir temennide bulunmuştum. Bili
yorsunuz ki, köylerde öğretim dâvası artık çığ
lına girmiştir ve mahsulünü vermeye başlamış
tır. Fakat kasabalar ve şehirlerde ilk öğretim 
dâvasına engel olan ve büyük zaruretler halin
de kendisini hissettiren bir mesele vardır ki o 
da binasızlık meselesidir, özel bütçelerin bugün
kü vaziyeti malûmdur arkadaşlar. Bazı illerimi
zin özel bütçeleri, öğretmenlerimize maaş verme
ği âdeta bir muvaffakiyet addetmektedirler. Hal
buki bir çok kasabalar ve bir çok şehirlerde bu
gün mevcut olan okullar içerisinde bulunan ço
cuklardan daha çoğu dışarıda açrkta kalmış va
ziyette bulunmaktadır. Demin değerli bir arka
daşım kasaba ve şehirlerdeki orta okul plânının 
tahakkuk ettirilmesi çaresinden bahis buyurdu
lar ve kıymetli mütalâalar ileri sürdüler. Hal
buki ben daha önce bu kasaba ve şehirlerdeki 
ilk öğretimin halledilmesinin muvafık olacağını 
zannetmekteyim. Arkadaşlar, bugün köylerde 
bir sürü mükellefiyetlere ilâveten çok yerinde 
olarak bir de okul binası yapma kanaatındayım. 
ve ümit ederim ki bu mükellefiyet kanununu 
kabul etmiş bulunuyoruz. Bu faaliyet sevinç ve 
ferah veren bir şekilde ilerlemektedir. Köylüler, 
birçok şeylerle de mükelleftirler. Köyün yolu
nu yaparlar, suyunu getirirler, Hükümet kona
ğını yaparlar. Buna mukabil şehirlerde mektep 
yoktur. Şehirliye bu hususta hiçbir mükellefi
yet tahmil edilmemiştir. Bir bakıma da böyle 
bir mükellefiyet tahmil etmek içtimai adalete de 
uygun olacaktır kanaatındayım. 

Yüksek Bakanlıkta bu hususta bir tasan ha
zırlanıp Meclise sevkedilmek üzere olduğunu 
öğrenmiştim. Bu tasarının ne durumda olduğu
nu aziz Bakanımızdan dinlemek isterim. 

İkinci bir temennim de şudur : Arkadaşlar, 
orta. okullar, teknik öğretim okulları şehirleri
mizi, kasabalarımızı plânlı bir şekilde bezemek
tedir. Ehemmiyet verilen bu plânın yanında 
bir takım vatandaşların derin bir hasret ve 
mahrumiyet içinde bu mekteplerden kâm ala

madıklarını görmekteyiz. Teknik tedrisat, okul
ları ancak hangi şehir, hangi kasabada açılmış
sa o merkezdeki çocuklar istifade etmektedir. 
Uzak kazalardan buralara gelinemiyor. Halbuki 
çok iyi takdir edersiniz ki, bu teknik okullar
dan çıkmış bir sanatkârın, kız enstitüsünden 
çıkmış iki terzinin gittiği çevrede beklediğimiz 
reformu yapacak yegâne unsur olduğu kanaa
ti adayım. Bu itibarla bu hasreti bu isteği kar
şılayacak bir tedbir aramak lâzımdır. Şöyle bir 
tedbir hatıra gelebiliyor. Böyle bir tedbiri de 
açılacak yurtlarda, pansiyonlarda bulmaktayım. 
Yer yer halkın kendi enerjisi ve isteğiyle ba
zı yurtların ve pansiyonların açıldığını görüyo
ruz. Bunları tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz 
ki, bunlar kuvvetli bir disipline ve kuvvetli in
tizama tâbi tutulmamışlardır. Evvelâ maddi 
kifayetsizlik vardır. Bunları mutlaka bir plân 
içine almak ve Devlet şefkatine mazhar kılmak 
lâzımdır! Çok büyük masraf olmıyacaktır ar
kadaşlar. Zaten bu da bir tedriç, plânına dâhil 

' olacaktır. Orta ve teknik okulların gelişimi ile 
muvazi olarak bir tedriç nizamına tâbi olacak
tır. Bakanlığın bütçeye bir iki milyon ayırma
sı ve bu işe tahsis etmesi bir çok hasretlileri 
sevindirecektir. Bu hususta yüksek Bakanlığın 
ne düşündüğünü ve ne gibi bir karar almak is
tediğini ve aldığını öğrenmek istiyorum. İkinci 
temennim budur. 

Üçüncüsü : Bu nokta da ilkokul öğretmenle
rinin alacakları meselesidir. İlkokul öğretmenle
ri kıdem zammı, mesken bedeli yüzünden il büt
çelerinden alacaklı idiler. Bunların da muayyen 
bir müddette söndürülmesi, ödenmesi lâzımdı. 
Bu sene zannediyorum son senesidir. Bunların 
alacakları tamamen ödenmiş olacak mıdır? 

Birçok meslek arkadaşlarımdan mektuplar 
aldım Bunlar kendi dillerinden aziz Bakana 
teşekkür etmemi istiyorlar. Arkadaşlar bilir
siniz ki, bir öğretmenin görgüsü, bilgisi mem
leketin kültür seviyesi için büyük bir kazançtır.' 
Azat aylarına giriyoruz. Okullar tatil ediliyor 
ve hocalar da iş başından dinlenmek üzere mu
vakkaten ayrılacaklardır. Bu dinlenme günlerin
de bu yüksek gayeye faydalı olabilmek için ka
file kafile gezmeğe çıkacaklardır. Son alınan 
bir kararla Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Eği
tim Bakanlığı, öğretmenlerin de talebeler gibi 
nısıf ücret tarifesinden istifade ederek Devlet 
vasıtalarında seyahat etmelerini temin etmişler
dir. Maarif ailesi adına huzurunuzda bu iki 
Bakana teşekkür ederim. 

N. POROY (Tokad) — Muhterem arkadaşlar; 
öğretme ve terbiye dâvası gibi tamamiyle ihtisas 
işi olan bir konuda söz almış olduğumdan dolayı 
biraz hadnaşinaslık ettiğimi sanıyorum. (Estağ
furullah sesleri). Fakat geçen sene kültür işi ol
mak itibariyle Eğitim Bakanlığını alâkadar eden 
abidat meselesinden ve bu meyanda bilhassa tür
belerden bahsetmiştim. Müsaade ederseniz bu-
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hun küçük bir zeyli vardır, bu sene bunu ken
dim arzetmektense sözü bir iki dakika için bir 
mütehassısa bırakmak istiyorum. Bu arkadaş bir 
müddeti enberi Vattan Gazetesinde İstanbul âbida-
tı hakkında gayet şayanı dikkat malûmat neşre
den Esat Serezli namında bir zattır bu zat âbidat 
hakkında birçok tetkikat yapmış ve şimdi de bu
lunduğu memuriyetler vazifeler icabı olarak 
bu işi ötedenberi gayet iyi tetkik etmiş ve 
şimdi de bu tetkikatmı vatandaşlarına bil
dirmekte bulunmuştur. İstanbul'un eski kü
tüphaneleri hakkında bir seri makale yazdığı 
gibi, şimdi de camiler, sebiller ve sair âbideler 
hakkında güzel güzel yazılar neşretmektedir. Bu 
zatın gecen gün Meclis Kütüphanesinde bir ma
kalesini okudum, bir kısmını hemen oturup kop
ya ettim. Çünkü, şimdi arzedeceğim, çok şayanı 
dikkat buldum. Esat Serezli bu sırada Fatih 
külliyesini yazmaktadır. 

Fatih'in türbesi... Bu türbe emsaline nispetle 
iyi muhafaza edilmiştir. Fatih'in zevcesi Gülba-
har hatunun Türbesinden de bahsediyor. O tür
be de iyi muhafaza edilmiştir. Bunları kavr1'1' 
tikten sonra diyor ki: « Fatih'in türbesinin önün
den Oülbahar'm yanından geçerek Osman Paşa 
türbesinin bulunduğu sahaya girdim. Türbeyi 
daha uzaktan görünce durakladım ve istemiye is-
temiye ilerledim, yüreğim sızladı, yüzüm kızardı, 
gözlerim doldu. Kurşunları tamamen sökülmüş 
ve yok olmuş,yerine çimento sürülmüş bir kub
be ; kubbenin tepesinde yaldızları silinmiş ve yan-
tarafa yatmış kapkara bir alem; kapmın solun
daki mermer kaplamalardan biri yere düşmüş; 
sağdaki yerinden oynamış, düşmek üzere. Kı
rık ve kilitsiz, arkasına kadar açık bir kapı; 
harap bir tahta döşeme. Üzerinde yeşil çuhası 
eskimiş ve Örtüsü soluk, şebekesiz. delik deşik 
bir sanduka; başında ağarmış eski bir fes; pen
cerelerin camları çatlak ve kırık; sıvalar düşük; 
her taraf akmış; kalem işleri tamamen bozulmuş. 
tşte tarihlere sığmıyan büyük bir Türk Kahra
manının ebedî habıgâhı... 

Biraz şöyle devam ediyor: Büyük bir hüzünle 
buradan çıkar çıkmaz Vakıflar İdaresine gittim. 
- Bundan çok gayretli bir adam olduğu anlaşılı
yor - Başmüdür izinli. İnşaata uğradım. Dediler 
ki: « biz türbelere karışmayız. Bütün türbeler 
maarife, müzelere devrolunmuştur ». Topkapı 
sarayma koştum, beni alâka ve dikkatle dinleyen 
Müdür Bey Tahsin Uz şu izahatı verdi. «Mima
rî tarzı itibariyle büyük kıymet taşıyan türbele
rin bakımları ve tamirleri bize bırakılmıştır. İs
tanbul 'da yüzlerce türbe vardır. Tarihive mimarî 
kıymeti haiz olduklanndas dolayı eski eserlerden 
sayılan ve bize devrolunan türbelerin adedi an
cak 72 dir. Bunların isimlerini havi olan liste 
Bakanlığın arzı üzerine Vekiller Heyetince mu-
saddaktır. Bunların haricinde kalan türbelere 
bakmak ve para harcamak benim salâhiyetim ha
ricindedir. Bahsettiğiniz türbe ve listede dâhil 

değildir. Bunun da daha birkaç türbe ile bera
ber listeye alınması için teşebbüs vardır. Bize 
emir verilirse derhal ve maaliftihar tanzim ve ta
mir edilir ». 

Sonra Esat Serezli gayet güzel bir cümle ilâ
ve ediyor, diyor ki, kabahat Evkafta değil, 
kabaat Maarifte de değil kabahat şüphesiz Os
man Paşada. 

Şimdi arkadaşlar, geçen sene bu türbe me
selesini mevzubahis ettiğim zaman yüksek huzu
runuzda bilhassa türbeler içindeki kıymetli em
val ve eşyanın çürüdüğünden, çalındığından, 
güvelerin tesiriyle toz haline gelerek harap ol
duğundan bahsetmiş ve ayni zamanda Evkafın 
Barboros türbesini belediyeden dâva ettiğini ora
ya giden hakem heyetinin karşısına maarif me
murunun çıktığını anlatmıştım. Demek ki tür
belerin sahibi belli değildir, bu husustaki ah
kâm gayrikâfidir ve sayın Hasan Âli Yücel ge
çen sene vadetti, bakarız, makanz dedi.. Bu 
makarız yok mu, benim canımı sıkıyor. Bu se
ne zarfında bir şey olmadı. 

M. EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL (İzmir) 
— Zabıtlara bakarız, yoktur. 

N POROY (Devamla) — Heyeti ımuımiyesin
den, sözlerinizden çıkan mana odur. Bakarız 
makarız olduğu için bu sene bir şey olmadığını 
sanıyorum. Bu bahsi heyeti umumiyeye taallû
ku itibariyle burada arzettîm. Fakat Millî Eği
tim Bakanlığı "bütçesini tetkik ederken gözüme 
bir şey ilişti. Bu bütçenin 541 numarasını taşı
yan bölümün serlevhası «yabancı memleketlerde 
mevcut özel okullara yardım, 5 000 lira.» dır. 

Biz yabancı memleketlerde hususî mekteplere 
yardım ediyoruz demek. Bu yabancı memleke
tin neresi olduğunu bilmiyorum. Geçen sene ay
nı bölümde bu para yoktu. Bu parayı hangi ya
bancı memlekette hangi mektebe veriyoruz? Za
ten 5 000 liranın ne kadar küçük bir mektep 
olursa olsun ne tesir yapacağını bilemiyorum. 

Bendeniz, şöyle düşündüm; kendi kendime 
.şöyle arzu ettim ve ediyorum: Esat Serezli bu
nu gazeteye yazmakla vazifesini yapmıştır. Zan
nediyorum ki bıı konuyu yüksek huzurunuza 
getirmekle ben de vazifemi yapmış oluyorum. 

Gazi Osman Paşa hakkında fazla bir şeyi hu
zurunuzda arzetmek zaittir. Yalmız bir hatıraya 
istinaden şu kadarcık bir şey söyliyeceğim. 

Harbe takaddüm eden senelerde muhaceret 
meselesi için Silistre'de bulunduğum zaman ora
nın en son mebusu olan Süleyman Hamdi na
mında bir doktor ile yine Silistre mektebinin 
baş öğretmeni, Türkçe hocası Fehmi Efendi 
namında bir zatla ve başka Türk arkadaşlarla 
Tuııa'nm karşısında bir tepe olan Küçük Musta
fa mesiresine gitmiştik. İsimler hala Türkçedir. 
Bilmem bu tebeddülden sonra ne hal aldı. Orada 
otururken, tabii diğer tenezzüh edenler de var
dı, elinde bir tambura olan bir çalgıcı geldi ve 
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Roraenoe1 Alipaça.Şarkısını söyledi. Bu Römen-
lee için iftihar edilecek bir şeydir. Bu tolerans 
denen, tesamüh er memlekette mevcuttur. Bil
hassa Türkleri de severler. Bu Ali Paşa hangi 
AlirPaşaydıî Tuna hudutlarından ne kadar Türk 
Paşaları gelip geçmiştir;... Şaafoşımn mevzuu 
hafifçe? bir şeydi. Bir Romen kız» Türk Paşasın
dan kendisinin sevgilisine gönderilmesini istiyor. 
Ba menide bir şeymiş. Yanımdaki; arkadaşlar 
da., bu paşayı bilmiyor, belki Ali Paşa mev
hum bir Ali Paşadır. Dedimki Osman Paşamn 
sarkışa yok mu? Bu pâffft. yerine-keski Osman 
Paşa t olsaydı, ne iyi olurdu. Bunun üzerine de
diler ki Plevne'de Osman Paşanın oturduğu ev 
müzedir: Ben bunu' gidip görmek arzusuna ka
pıldım; Oün görmüş adanıp Fehmi Efendi, Na
zım Bey gidipte ne göı^eeksin etrafına parmak
lık olarak çevirdikleri süngüler ve içindeki top
lar, tüfenkler bizden aldıkları şeylerdir dedi. 
Mtiteheyyiç oldum ve gitmedim. Bu büyük ada
mın «kabrinin ne halde olduğunu biraz evvel kud
retli' bir kalemden çıkmış: sözlerle arzettim. Ne
resi olduğunu iyice anlıyamadığnft'vebu sırada
ki ahval içinde verileceği şüpheli olan beş bin 
liralık tahsisatı bu büyük adamın yaptığı hari-
kalı ve istiratejik müdafaa ile klasik asker ki-
taplaSMna-en güzel misali vermiş bu şanlı, fakat 
betbaht kumandanın türbesine sarfyedelim. Bi
naenaleyh 541 numaralı bölüm serlevhasının 
(Gazi Osman Pa^a türbesinin onarılman) şek
linde kabulünü istirham ederim. Bunun için bir 
de takrir takdim* edeceğim. 

Dr. G..'Ş. ULUDAĞ (Konya) — Millî Eği
tim Bakanlığının bütçesinde senelerdenberi bu 
kadar sükûnet görmedim. Ben bu sükûneti boz-
mıyacak ve hattâ söz almıyacaktfm. Fakat is
teklerim' var. İsteklerimi arzetmezden evvel Nâ
zım Poroy~ arkadaşımın temas ettiği bir noktaya 
ben de dokunacağım'. Millî Eğitim Bakanlığının 
İstanbul'da çok" salahiyetli bir mütehassısı var-
dir. Bu eski eserleri «Röleve» etttiek üzere me
mur edilen mütehassısın eserleri şimdi çürümeğe 
mahkûmdur, Gerek istanbul ?da* ve gerek Bur
sa 'da bulunan Millî âbideleri' resmeden' bu eser
ler emek mahsulüdür. Uğrumla binlerle lira da
hi sarfedilerek vücude getirilen eserleri Millî"' 
eğitim Bakanlığı ele alırsa, hiç olmazsa bu yapı
lan resimlerin nefîs surette basılmasına' delâlet 
ederse zannederim ki, gerek Nâzniî'Poroy arka
daşım, gerek bu hususta meraklı olanların vicda
nını müsterih • kılacaktır. 

Mîllî Eğitim .bütçesi; benim bildiğhne naza
ran, eskiden senede 8 milyondu. Bu gün 7 ay
lığının bir miktarda olmasında bir mâna vardır. 
kendileri Büyük Mili et Meclisinin huzurunda bu
nun hesabını verdikleri ve Büyük Millet Meclisi 
de bu hesaplan kabul etmiş olduğu için kendisi
nin vazif esindeki inkişaf t gösteren bu artsn ben 
hürmetle' karşılarım. Yani Millî Eğitim Bakanı 
bütçesini 8 milyondan 62 milyona1 çıkarmakla' şu-

i. 1936 d i l 
I mr ilâ» etmiş oteyors kir besDevtet varlığı içinde 

çalışan; bir kortunum, 
Sfifeûneti bozmryacağmiı söylemiştim: Eğer 

istemiş olsaydım ortaya kafamı şiddetle kurca-
lıyan Bir smema1 filimi meselesi çıkarabilirdim; 
Kâta düzeni yolunda olmadigto gördüğüm bîr 
terim; meselesini, hattâ'musiki meselesini çıka
rabilirdim,1 hiçbirini yapmıyacağmr. Yalnız 
bir şey rica edeceğim, bir şey istiyorum;, ÎT köre* 
bir değnek istiyorum: Hadim, Beyşehir; Kâra;* 
pınar; Seydişehir, Bozkır ve Ereğli Ebnyanm 
güneyinde ve doğusunda buluttan bu kazaların 
hiç birisinde bir' orta okuT yoktttr. Yfelörir Ka
ramanda bir orta okul vardır. Fakat binası an
cak Karaman'in ihtiyacına kâfi gelmektedir. 
Hal t toplanmış, para1 pul sahibi' olan Ereğlilifer 
250 bin lira masraf' yapmışlar; bir orta- okul1 bi
nası yapmıya başlamışlardır. Güzel bir bina. 
Fakat ne yazık kij paralarr kâfî̂  gelmemiş, ikin
ci katında kalmışlar. Arkadaşlar, Ereğli bizim 
eskiden bildiğimiz Ereğli değildir; Çok inkişaf' 
etmiş, nüfusu' çoğalmış bir memlekettir. O mem
leket ki, birçok çocukları'maalesef cahil kalıyor
lar. Yahut ana babaları çouklarmı okutmak' 
için uzak yerlere göndermeğe mecbur oluyorlar. 
Başlanan bir eseri tamamlaması hakkında Millî 
Eğitim Bakanından bilhassa rica ederim. 

Ereğli'ye yapılacak yardım yalnız Ereğli'ye 
ait olmıyacaktır, altı kaza bundan faydalanacak
tır. Kendisinden başka bir şey istemiyorum, 
müteaddit defalar rica ettiğim aynı meseleyi 
Büyük Millet Meclisi huzuruna getirmeye mec
bur kaldım. 

Arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin bu kadar yüksek olmasından dolayı ben de 
gurur hissediyorum.. Rica ediyorum, Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünden seçim- dairem için iste
meğe mecbur kaldığım bu-ihtiyacı başarsittlar. 
Bununla beraber Millî Eğitim Bakanlığr bütçesi
nin müzakeresinde gördüğüm sükûneti bozma
mak için ben de sükût ediyorum. Eğer şimdi 
vâdetmezlerse Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçesinde kendileriyle sert konuşacağız. 
(Gülüşmeler). 

Dr. A. MELEK (Gazianteb) — Arkadaşlar, 
Millî Eğitim alanmda hepimizin sevinçler-ve 
ümitler içinde bırakan kıymetli çalışmalar ara
sında Ankara'da bir Trp Fakültesi: açılacağına 
dair bütçeye konulan 1 600 000 lirayı memnu
niyetle karşıladım, 

Dedim bir arkadaşımızın söylediği gibi bu* 
yeni fakültenin bir hususiyet arzedeeeğine diar 
bir şey işitmedim, bilmiyorum. Yalnız benim* 
Millî Eğitim Bakanından ve meslekî münasebeti1 

ı dolâyısiyle Sağlık Bakanından da bir ricam vardır: 
! Gerek yeni fakültede ve gerekse mevcut fakül-
j temizde tıp tahsili müddetini altı soneden az-
I aşağıya indirmeye çalışmak. Mevzuun tamamen' 
i akademik bir münakaşayı ioabettiğini büuaekie 
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feöraber şimdiden huzurunuzda cesaretle arzede- I 
bilirim ki bu müddeti azaltmak mümkündür ve 
bunun doktora ihtiyaç bakımından ehemmiyeti 
ve bize temin edeceği fayda pek çoktur. Geçen 
senelerde hatırladığıma göre, bu mevzu üzerin
de konuşmalar olmuştur1. Fakat her nedense millî 
Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı bu işde 
mütehassısları bir araya getirerek katî bir neti
ceye varmak hamlesini gösteremediler; onun için 
şimdi tekrar rica ediyorum. Tıp tahsili müdde
tini azaltma için lâzımgelen tetkiklerden sonra 
ve biran evvel bir kanun tasarisiyle gelirlerse 
kendilerine şimdiden müteşekkir kalacağımı ar-
zederim. Arkadaşlar bilirsiniz ki, ilim ve fen 
âlemlerinin sonsuz hudutları içinde mekteplerde, 
fakültelerde tahsil ve tedris hayatı nihayet bir 
toplu malûıriat almak ve tahsilden sonra amelî 
hayatta metotla çalışma yollarını öğrenmek 
ve öğretmekten ibadettir. Bunun için tahsil 
müddetini azaltmak demek bize yalnrz amelî sa
haya erken eleman yetiştirmekle kalmaz aynı za
manda bir de bugün için hepimizin şahidi oldu
ğumuz, gençlerimizin bu mesleke, tahsil müddeti
nin uzunluğu doîayısiyle atılmak istememeleri 
gibi bir cesaretsizliğin de önüne geçmiş olur. 

Başka memleketlerde 4 senede tıp tahsili ya
pılan müesseseler vardır. Bizde de vaktiyle bu
nun beş senede yapıldığını hatırlatırım. Bundan 
sonra ihtisas meseleleri ayrıdır. Demin Profe
sör arkadaşımın dediği gibi Ankara Tıp Fakül
tesinin tesisinden maksat koruyucu doktor ye
tiştirmek değildir zannederim. Bildiğimiz gibi 
doktor yetiştirmektir. Bir doktorun tekemmül 
etmesi amelî hayatta ve tatbikat sahasında müm
kün olur. Bununla hiçbir zaman mevcut mües
sesenin tahsilinin zayıf olduğunu kastetmek is
temiyorum. Maruzatım bütün mesleklere şâmil 
olmak üzere tahsil hayatının yalnız toplu ma
lûmat almak ve tahsilden sonraki amelî hayatta 
çalışma metodlarını öğrenmekten ibaret olduğu
na işaret etmektir. 

Hulâsa, gerek Millî Eğitim ve gerekse Sağ
lık Bakanı bu meseleyi ehemmiyetle ele alarak 
tıp tahsil müddetini azaltırlarsa memlekete çok 
büyük hizmet etmiş olurlar. (Bravo sesleri). 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, ben 
de Millî Eğitim Bakanımızdan bir ufak ricada 
bulunacağım. Temas etmek istediğim konu köy 
okullarının inşaatıdır. Milletimizin okuma mec
buriyetini temin etmek için aldığımız, giriştiği
miz yolun kutsiyeti malûmdur. 1942 deki köy 
enstitüsü kanuniyle mekteplerin yapılmasını 
köylülere tahmil etmişizdir. Her köylüye sene
de yirmi bir gün de mükellefiyet verdik. Geçen 
senedenberi bu mükellefiyetler yerine getirilir
ken yapılacak binanın da mümkün olduğu ka
dar daimî ve esaslı olması da gözönünde tutul
malıdır. Malûmu âliniz inşaat bir meslek işidir. 
Köylüler kendi köy evlerini dahi yaptırırken 
şehirlere gelip usta götürürler ve yaptırırlar. I 
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Halbuki biz bu mektepleri köylülerin kendi el
lerine bırakmışızdır. İnşaat fenninin hiçbir nok
tasının tatbik edilmediğini Eskişehir'de dolaşır
ken gördüm. Son zamanlarda Adana ve Seyhan 
depremlerinde gecen sene yapılmış 40 ilkokulun 
yıkıldığını teessürle işittik. Bu mektepler yapı
lırken hiç olmazsa başlarına kalfa okulundan 
çıkmış bu işten anlar bir adamı koymak lâzım
dır. Biliyorsunuz ki memleketimizdeki köy in
şaatı umumiyetle kerpiçten yapılmıştır, asırlar-
danberi de duruyor. Oünkü bunlar yapılırken 
göze alınmış ufak tefek himmetler, gayretler 
vardır. O da bir metrede bir ahşap hatıl ko
nulmasıdır. Bu hatıl duvarları tutar ve yıkıl
masına mâni olur. Bu ufak bir masrafla olur. 
Bu masrafları Hükümet te verse yine kârlıdır. 
Günkü nihayet böylece devamlı bir bina meyda
na getirilmiş olur. Onun için ricam bunlar ya
pılırken bunların bir iş adamı tarafından kon
trolünü temin etmek ve köylülere talimat veril
mesini sağlamaktır. Yoksa böyle yapılan emek
ler mütemadiyen havaya gidecek olursa bu köy
lere de yazık olur. 

tkîncisi, Köy Enstitüsü Kanunu 1940 ta eık-
mıstır ve her köyde mektep yanılacağı kabul edil
miştir. Şimdi biz doğrudan doğruya o progra
mı tatbik ederken, meselâ bu sene yapılacak 
mektepleri kövlerc geç tebliğ ediyoruz. Halbu
ki inşaat bildiğiniz gibi bir devreye tâbidir. 
Onun ihzaratı vardır, kiremidi vardır, kereste
si vardır. Kereste ise vaktinde ormanlardan ke
silmelidir. Yoksa Haziran ve Ağustosta kereste 
kesilmez. Aynı zamanda.bu inşaat köylünün en 
fazla meşgul olduğu bir zamana sıkışıyor. Ha
sat ve harman zamanıdır, köylü bu zamanda hu
bubatım Ofise nakledecektir. Onun için bunu 
vaktinde kövlüye haber vermelidir. Çünkü Ba
kanlık hangi mekteplerin haneâ sene yapılaca
ğını bilivor. Hiç olmazsa bunları bir sene evve
linden kövlüye tebliğ etmelidir. Köylü bunu bi
lirse vaktiyle taşmı taşır, hazırlığım ona göre 
yapar. 

ikinci ricam: bunu peçen s<me de yapmıştım, 
yayım meselesi: Millî E&itim Bakanlığımızın ya
yım hususundaki hizmetleri malûmdur. Geeen 
Gumhurivet bayramımızda 130 kitap neşrettiler. 
Yalmz ben listeyi okudum ve tabiî meslekime ait 
olmadığı için bu kitapların içerisinde okuyacak 
bir «ev bulamadım. 

Malûmu âliniz tedricen tekniğe doğru gidi
yoruz. Binaenaleyh bu teknik kitapların da bir
an evvel tercüme ve neşredilmesi lâzımdır. Sa
yın General Şefik Tursan arkadaşımız da buna 
temas ettiler. Bugün mektepte okuyup çıkan 
mühendisler okuyacak kitap bulamrvorlar. Bere
ket versin bizim Mühendisler Birliğine. Fakat 
bir taraftan para isi bir taraftan da kâğıt bu
lamamak sıkıntısı bu crîbi teşebbüslere sed çeki
yor. Arkadaşlar, bu birlik evvelki sene betonar
me kitabını bastırdı. Bu kitap memleketimizde 
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ilk defa basılmıştır. Ancak 750 nüsha bastırabil-
miş ve bir sene içerisinde satılmıştır. 

Bugün bütün mühendisler, bütün mektep ta
lebeleri bunu betonarma kitabını arıyor, fakat 
bulamıyorlar. Tabiî bu kitapları bastırmak ekse
riya ziyandır. Lâkin bunun içinde, bu kitapların 
içinde o kadar mühim olanları vardır ki, mühen
disler ve meslek adamları oraya müracaat etmek 
mecburiyetindedirler. Çünkü birçok formüller 
her zaman hatırda kalmaz. Hatırlamıyorum, biz 
vaktiyle mektepte 17 sayfalık köprü kitabı oku
duk. Bugün tedrisat çok mükemmeldir. Biz mek
tepten çıktık amma, buna mukabil ne kadar mes
leki ecnebi kitaplar varsa, bulurduk, kagir köp
rü, vesaire, bunların hepsi kütüphanelerimizde 
mevcuttur. Fakat bugün bunları bulmaya imkân 

yoktur. ? Maarif Vekâleti para vererek bastırmalı-
dır. Köylülere ait ve amelî kitaplar vardır, me
selâ köy ahırı nasıl yapılır gibi ecnebi kitaplar 
vardır. Hattâ ben bu gibi kitapların da tabetti
rilerek köylere kadar dağıtılmasına taraftarım. 
(jünkü köylüler tedricen okuyarak tatbika baş
larlar. Onun için bu cepheden de Millî Eğitim 
Bakanlığının hizmetlerini rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığının işlerinin çok teferruatlı olduğu bir 
arkadaşımın sükûnetle müzakeresini yaptığımızı 
söylediği şu oturuşumuzda dahi meydana çıkmış 
bulunuyor. 

Bu yıl huzurunuza takdim etmiş olduğumuz 
bütçe, 51 milyon liradır. Geçen yıl 62 milyon 
lira idi. Sene içerisinde aldığımız munzam gider
lerle 04 milyon 900 bin lira tutmuştu. Bu elli bir 
milyon lira yedi aylık bütçedir. Bunu on iki aya 
irca edecek olursak, 88 milyon lira eder. Şu hal
de geçen seneye nispetle iütçemiz önemle artarak 
huzurunuza gelmiş demektir. Geçen yıl her aya 
5 300 000 lira isabet ediyordu. Bu yedi aylık 
bütçenin her avına 7 300 000 lira isabet etmekte
dir. 

Maliye Bakanı arkadaşımın, bütçenin heyeti 
ıımumiyesini sizlere takdim ederken söylediği 
gibi, fazla olarak aldığımız miktar 10 küsur mil
yon liradır. Bundan başka 3 milyon lira çocuk 
zammı ölüm, doğum, tedavi, aynı yardım, maaş 
açığı ve emeklilere ait olan giderlerdir. 
Bunların içerisinde 878 000 lira eğitmenlerimizin 
bu sene bazı sektelerle aldıkları aynı yardım pa
ralarını da ihtiva ediyor. Bir de yerinde terfi 
için kabul buyurduğunuz, kanun muktazası ol
mak üzere 600 küsur bin lira alınmıştır. Bunun 
haricinde zamlar yayın, kamp masrafı, istanbul 
Üniversitesi giderlerine ilâve ve istanbul 'da inşa
sına başladığımız Fen Fakültesinin bir blokunu 
daha itinam etmek için aldıklanmızdır. Mühim 
ilâve 2 900 000 lira ilk, 4 300 000 lira teknik 
öğretime ayrılmıştır. Bununla, aldığımız ilâve 
giderlerin ilk öğretimle, teknik öğretime verilmiş 
olduğu meydana çıkar. 
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i ilköğretime aldığımız 2 900 000 liranın bir 

milyon lirasını bu sene Köy Enstitülerinden me
zun olupta köy okullarına iöndereceğimiz öğret
melere aylık ücret olmak üzere vereceğiz. Kalan 
1 900 000 lira bunların teçhizat bedelleri, yol 
paralan ve diğer giderlere taallûk etmektedir. 
İlköğretim durumumuz, muhtelif vesilelerle 
Meclis içinde ve dışmda arzettiğim gibi ciddi 
bir gelişme göstermektedir. Geçen sene Köy Ens
titülerinden çıkarak köy okullarına verdiğimiz 
1996 mezun ki, bunları 1750 okulda vazifelendir-
miştik, bunlardan aldığımız neticeler müspettir,. 
Çalışmaları, vazifelerine uygulanmaları iyidir. 
Umumî olarak memnunuz. Şimdi bitmek üzere 
olan ders yııı irerısmae ilköğretim kadrosu 7177 
eğitmen, Köy Enstitülerinden mezun olmuş 2350 
öğretmen, hususi idarelerden paralarını alan 
16106 olmak üzere topyekûn 25633 dür. Bu 
25633 gibi yüksek kadroıu öğretim heyeti bir 
milyon üç yüz bin türk çocuğunu ilkokulların 
sınıflarında okutmaktadır. Bu rakam bizim için 
tahakkuk etmiş hayallerden biridir. Fakat bu 
hayalle dahi yetinmiyoruz. Çünki biz nüfusumu
zu 20 milyon farzettiğimize göre, ilk kademede 
ı2,5 milyon çocuğu ilkokullara sokup okutmak 
kararındayız. Bundan bir yıl önceye nispetle ilk-
okullardaki öğrenci artımı 300 bindir. Bütçe
sini Yüksek Meclise takdim ettiğimiz yılm ders 
çalışmaları başladığı zamanda yeniden köy ens
titülerinden 2047 öğretmen çıkaracağız. 500 eğit
men yetiştireceğiz. Şu halde bu 25633 rakamına 
2547 ve şehirlerdeki ilk öğretmen okullarından 
çıkaracağımız 800 ü de katarak 3347 öğretmeni 
ilâve etmek lâzımdır. 30 000 öğretmen kadrosuna 
yakın senelerde varmış oluyoruz. (Bravo ses
leri). 

Öğrenci sayısına gelince; onda artış, hiçol-
mazsa 300 000 e yakın olacaktır. Netekim bu 
sene de öyle bir artış olmuştu, o halde 1945 de 
ilkokul çocuklarımızın bir buçuk milyonu geçece
ğini tahmin edebiliriz. Demek 1 600 000 i bula
cağız. 

ilk öğretim konusunda bugünkü durumumu
zu aydınlatacak ve iki üç cümle ile ifadesi kabil 
olacak bir mukayese yapmama izninizi rica ede-
eeğğim. 

Cumhuriyetin ilânının onuncu yıl dönümü 
olan 1933 senesinde ilkokulda 563 000 öğrenci
miz vardı. O yıl 22 083 mezun verdik. On sene 
sonra-1943 - 1944 ders senesinde 997 688 öğren
cimiz vardı, 74 676 mezun verdik. 

öğrenci adedine bakıldığı zaman 563 bininin 
iki misli olmalı, bir milyonu geçmeli idi. Hal
buki öğrenci adedi 997 bin olduğu halde mezun 
sayısı 22 binin üç misli olmuş, 74 bini bulmuş
tur. önümüzdeki yıl ilkokullar beşinci sınıf
larında 112 bin öğrenci olduğuna göre yüz bin 
mezun vereceğimizi umuyoruz. Bu sayı, randl" 
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manda dikkati çekmeğe değer bir sonuçtur zan- ; 
nederim. j 

Bir de ettiğimiz masraflar bakımından bir 
küçük karşılaştırma yapacağım. 1933 yılından 
ilk öğretim işinin tek kaynağı illerdi, iller bütçe
lerinde ilk öğretime ayrılmış olan para 12 mil
yon 633 bindir. 

Demin de arzettiğim gibi talebe adedi, 
568 000 olduğuna göre yuvarlak rakamla bir ta
lebe 22 lira 24 kuruşa mal oluyor 1,943 yılında I 
18'985 000 Ura Devlet bütçesinden, 23 milyon 
lira da hususi idareler bütçesinden verildiğine 
göre, 42 milyon liralık bir yekûnu elde ediyo- | 
ruz. Bu parayı 1 300 000 talebeye böldüğümüz 
zaman 32 lira 30 kuruş beher öğrenci başına 
masraf ettiğimizi görürüz. 1933 de kurma mas
rafları, malzeme fiyatları, hiçolmazsa üç misli 
alınacak olursa 22 lira 24 kuruşa mal olmuş olan 
'talebeyi yine hiçolmazsa 60 lira farzetmek lâ
zımdır. Bugün 32 lira beher öğrenciye masraf 
ettiğimize göre bunun yarı masrafı ile öğrenci 
yetiştiriyoruz demektir. Kaldı ki biraz önce 
söylediğim mezun itibariyle verimler mukayese 
edileeek olursa 1933 de'bir mezun 574 liraya mal 
oluyor, 1943 de ise 554 liraya mal olmaktadır. 
Mezun verme itibariyle, yani hakiki verim iti
bariyle 1943 yılı 1933 yılından 20 lira daha ucuz 
demektir. 

Şimdi bütçe umumî heyetinde ve bütçemizin 
bugünkü konuşulmasında ilköğretime taallûk 

. etmek üzere arkadaşlarımın söylediği sözleri ce
vaplandırmaya çalışacağım ve bu suretle ilköğ
retim bahsini kapamış olacağım. | 

Bütçe umumî heyetinde ilköğretim mesele- I 
sinin gidişini iyi bulan ve onun için teşkilâtı
mızda çalışan ve onun başında yüksek itimadı
nıza lâyık olmayı hayatının bahtiyarlığı bilerek 
bütün gayretini gösteren bana ait iltifatlara 
kalbimden teşekkür ederim. 

İlköğretim .meselesinde Yüksek Meclisin üye
lerinden yalnız Emin Sazak farkaadşımı çok;kay
gılı görüyorum. Emin Sazak arkadaşım inti
hap daireleri olan Eskişehri misal göstererek, 
köy okullarının yapılmasında köylülerin çok taz
yik edildiğini ifade buyurdular, bazı yerlerde 
rahatsız edici muameleler görüldüğünü söyledi
ler. Bu demeçlerinden sonra kendilerine sor
dum; bu nerede olmuş, dövülen vatandaş nere
dedir? Yerini söylemediler, öğrenmek için Es
kişehir valisine, alâkadar dairenin müdürü olan | 
arkadaşıma telefon ettirdim. Onun verdiği ce
vap şudur : Böyle bir şey olmamıştır. Okulla
rın yapılması sıkı surette takip edilmektedir. 
Amma tazyik mevzuubahis değildir. Hangi köy- I 
deve nerede olmuş, nerede yapılmış ise söylen
diği takdirde takip ederim ve kanuni icapları ya
parım. 

Şimdi Emin Sazak arkadaşıma soruyorum : 
•Bu tazyik hangi köyde olmuştur? Ne zaman ya-
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pılmıştır? Eğitim Bakanlığının da mümessili 
olan vali arkadaşıma söyliyeceğim ve lâzımgelen 
kanuni takibatı yaptıracağım. Söylemedikleri tak
dirde vebal benim değil, kendilerinindir. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Listesini veririm 
merak etme. 

A. ESENBEL (Sivas) — Ver şimdide kur
tul. 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(Devamla) — Arkadaşlar, ben, benim yanımda 
çalışan memurlarınız ve yüksek mülkiye âmirleri 
mütemadiyen fırsat ve im'kân buldukça bu ilk
okul meselesinin nasıl gerçekleştiğini anlamak 
için memlekette geziyoruz. Geçen sene Millî Sa
vunma Bakanlığından aldığımız Cip otomobille
riyle 1 200 köyü bizzat İlköğretim Umum Mü
dürü gitmiş, gezmiş, görmüştür. Ben şahsen 
öyle köyler ve öyle köylülere rastgeldim ki, baş
lan biz bunu nasıl yapacağız diye tazallüm eder
lerken yaptıkları binanın üstüne âdi kiremit 
değil, frenk kiremidi koymak için para toplamış, 
uğraşmış, bulmuş ve koymuşlardır. Köylümüze 
bu dâva, her dâvamız gibi insanca anlatılınca, 
insan oldukları için pek güzel anlıyor ve seve 
seve yapıyorlar. Geçen sene Eskişehir'e kereste, 
çivi, hattâ para yardımı yapılmıştır. Bu sene 
de Eskişehir bütçesine bu mevzuda yardmı yap
mak için 15 000 lira konmuştur. Arzu etikleri 
şeyler yapılmış ve yapılmakta demektir. 

Size Eskişehir'in bir köyünden, Sekiören 
köyü muhtarı ve iki ihtiyar heyeti üyesinin vi
lâyete yazdığı bir yazıyı okuyacağım : 

Bunda denilmektedir ki, «1948 yılında Köy 
Enstitüsünden mezun olarak köylerinde vazife 
alacak öğrenciler için 3800 sayılı kanuna göre 
4274 sayılı kanunun 25 nci maddesi gereğince 
yapılması icabeden okulun üç yıl önceden haber 
verilerek inşaatına.başlanması lazımsa da bugü
ne kadar köyümüze bu yolda bir tebliğ yapılmadı. 
Bu işlerin yapılabilmesi ve üç sene zarfmda 
bitirilerek mezun olacak çocukların köyümüze 
gelmelerinden önce inşaatın ikmali için gereken 
emrin verilmesi hususunun ilgililere duyurulma
mı m saygılarımızla arzederiz.» 

Bu gösiteriyor ki, bir defa kanunlarımızı köy
lümüz, bazı yüksek memurlarımızdan daha iyi 
anlamaktadırlar. Çünkü onların içerisinde, ka
nunda öğretmen verildikten sonra geçecek üç se
ne içerisinde okul binasının yapılacağını zanne
denlere tesadüf ettik. Halbuki köylüler diyorlar 
ki, «1948 de öğretmen gelecek bizim köye, 1945 
tey-iz, daha henüz bize haber vermediler; hazırlık
ları yapıp üç, sene sonra gelecek öğretmenin evini 
kuralım. İlgililere söyleyin» diyorlar. Bunları 
kim tazyik ediyorda bu isteklerini, âmir makam
lara ifade ediyorlar.? 

Emin Sazak arkadaşım, köylere verilmiş olan 
Köy Enstitüsü mezunlarının kendilerini birer 
Atatürk zannettiklerini ve hattâ daha salahiyetli 
hisnettiklerini söylüyor.' Biz, arkadaşlar, Köy 
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Enstitüaündeki bu Türk çocukları, sizin kabul 
ettiğiniz kanunlarda yazılı ne vazifeler varoıa 
onları yapmak üzere yetiştiriyoruz. Bu çocuk
ların birer Atatürk olması herhalde temenniye 
değer bir şevdir. Amma Atatürk olmak güç bir 
şeydir. Biz onları Atatürk'ün parçaları olmak 
üzere yetiştiriyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Tekrar edeyim, bu salâhiyetler kanunlarla ve
rilmiş olan salâhiyetlerdir. 

Arkadaşlar, Emin Sazak arkadaşımın oturdu
ğu yerde içini çekmeğe hakkı vardır. Çünkü 
ilk öğretim dâvası milletlerin rüşdünü ispat et
me davasıdır. İlk öğretim dâvası feodal sistem
le kendisini idare etmek isteyenlerin samimi ola
rak istemiyeceği bir dâvadır. (Bravo sesleri) 
öyledir. 

ilerlemiş milletlerden birinin parlamettosun-
da ilk öğretim dâvası mevzuubahis olduğu va-
kitta azalardan biri kürsüye çıkıp «biz bindiği
miz atın insanlar gibi akıllı olmasını istemeyiz» 
demiş ve böyle diyenler olmuştur. 

Bunlar tarihlerde yazılıdır. Sözün kısası, 
biz, ileri millet olmak istiyoruz, bütün evlât
larımızı okutmak istiyoruz. 

E. SAZAK (Eskişehir) — 20 sene oldu mek
tepler yapılalı. 

MÎLLJ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL (De
vamla) — Mesele şahsi değildir, mesele, me
seleleri sosyal olarak almak ve öyle haletmektir. 
Ferdî olarak alınan meseleler, sokakta bir fu
karaya sadaka vermek gibidir. Bu gibi hare-
keterin zamanı, vakti, modası, kıymeti çok
tan geçmiştir. 

Arkadaşlar, size bu sözlerimden sonra bir 
müjdeyi de verebilirim. Emin Sazak arkadaşı
mın seçim bölgesi olan Eskişehir'de 1949 yılın
da okulsuz ve öğretmensiz, yedi yaş ile 12 yaş 
arasında bir tane Türk çocuğu dahi kalmamış 
bulunacaktır. (İnşallah sesleri, bravo sesleri). 

Yine Emin Sazak arkadaşım burada bir tür
künün bir mısramı söyledi ve okulda öğretme
nin çocuklara bu ayıp mısraı öğrettiğini ifade 
buyurdu. Evvelce bendenize'de söylemişlerdi. 
Burada tekrar ettiler; fakat benim müşkül va
ziyete soktular. Daha evvel yerini de beraber 
söylemiş.olsalardı onlara der'dim ki, böyle ayıp 
mânaya alınabilecek mısralı türküleri söyletmeyi
niz. Bu defa güç vaziyette oluşum, Millet Mec
lisi kürsüsünden söylenen bir şey, okulda na
sıl söylenmez derlerse vereceğim cevabın kalma
mış olmasındandır. 

ilk öğretim meselesinde izzet Arukan arka
daşımın temas ettiği bir iki nokta var ki, onla
rı da cevaplandırmaya çalışayım. 

Köylerdeki inşaatta fennî kontrol yapacak 
adamlardan bahis buyurdular. Kendileri benden 
daha iyi bilirler ki, Bayındırlık Bakanlığı bile 
inşaat teknik bürosuna «dam bulamamaktadır. 

Biz bütün teşkilâtımıza fen adamları bulduk
tan bütün ihtiyacımız tamam olduktan sonra 

,ım *>:â 
mı ilk okul binalarını ya$acagföt Bununla de-
,mek. istemiyorum »ki ilk okul binalarını gayrifen-
nı suretle yapalım, küçük bir sarsıntı, ü& ban
lar yıkılsınlar. Öyle demek istemiyorum. Yal
nız günün ihtiy&cjnı ve o ihtiyasiasa cevap 
verecek vasıtaları da düşünmek kaimdir.. Adana 
sahasında yıkUmjş olan okulları, fittim, -göaüm-
le gördüm. Rasathanede bulunan, Mmitokül-
tesınde jjaMşan jeolog ve bu.isleile.mftsgul.hu-
tün bilginlerle konuştum, .aldığım netiee şu
dur : Bir kısım,binaların pencereleri .üstüne, ko
nulmuş olan^ağaçlar ufak bir sarsıntı olduğu va
kit sağa ısola.duvarları itmiş •** yıkmıştır. 
Sordum; niçin ağaç .koydunuz ? O sene: çimen
to yoktu,dediler. Hakikaten ^çimento yoktu ar
kadaşlar. Çimento bulmak için, çivi bulmak 
İçin ne sıkıntılar çektik? Çivi yapamıyoruz. 
Endüstrimiz henüz o hale geJjaaenuştar. Yaptı
ğımız .çimentolar memlektin ihtjyaeıua kifayet 
eder halde değiMir. Herpeyimiz tamam olmuş, 
heri§imiz mükemmelisliysn.bir.memlekeâteme-
sul adamlardan istenecek peyleri bizden istemek 
belki.mümkündür, amma istenilen şeyi yap
mak, maalesef, o mümkün değildir. Onun için, 
,bu binaların yapılışında, inşasında deprem ba
kımından yeniden alınmış tedbirler vardır ve 
bunları mınt&kalaraitöMğ^ediyoruz. Şimdi çi
mento daha çoktur. Bütün binayı kavrıyacak 
surette, şekilde beton kemer yapıldığı takdirde, 
nitekim öyle yapılmış binalar vardır ve yıkılma
mıştır, bunlar da yıkümıyacaktır; emniyete 
alınmış olacaktır. Okul binalarının evvelden ha
ber verilmesi için; Arukan,arkadaşımın buyur
duğu cihetlere zannediyorum, deminki istida 
vesilesiyle söylediğim sözler cevap teşkil eder. 

Arkadaşlar, geşçan seneye nispetle fazla jpa-
i .ra aldığımız konulardan ikincisi, teknik ö)ğre-

.timdir. Sizi yormamak için şu kadar söyleye
ceğim; , 

Mevcut erkek sanat enstitülerine ve orta sa
nat okullarına ilâveten bu sene en az 15 sanat 
enstitüsü ve okulu, 5 tane de yapı usta okulu 
açacağız, istanbul'da Tophane binasını Millî 
Savunma Bakanlığı lütfedip bize veriyor. Bu
rada bu sanat okullarından birini açacağız. 

Orada,bu sanat okullarından,birini açacağız. 
ikinci Teknik Üniversite inşaatına da Ankara da 
başlıyacağız. istanbul Teknik Üniversitesi inşaa
tına da devvam edeceğiz. Teknik okulu genişle
teceğiz. Bu paralar bunlar içindir. 

f Bütçenin umumî heyeti konuşulurken Müs
takil G/up Başkanı Ali Bana Tarhan arkada
şımızın güzel direktifler ve dileklerle bezenmiş 

] olan* nutkunu bendeniz de dikkatle dinledim. 
j Bu nutukta Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendi-. 
] ren cihetler vardır, ilk öğretim dışında orta 
I öğretim meselesine de temas edilmiştir. Nitekim 
I bugün de Reşat Şemsettin Sirer arkadaşım aynı 
I dâvada meseleyi haUetmek için konuştular. Di-
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ger arkadaşlarımız içinde de orta okul isteyen
ler: ve bu meselenin halledilmesini arzu edenler 
bulundu. 

Arkdaşlar; Ortaokul ve orta öğretim meselesi, 
ileri memleketler de dâhil olmak üzere, daima 
tartışma konusu olmuştur. Halledilmiş, seneleri, 
programlan, kitapları ve hedefleri belirtilmiş, 
artık üstünde konuşulmaz klasik hale gelmiş bir 
müessese değildir. Kaldı ki bizde, açtığımız lise 
ve orta okulları idare edebilmek için büyük ce-
hitler sarfetmek zarureti olmuştur ve bugün de 
vardır. Biz bu meseleyi örgüt (Teşkilât), canlı 
eleman (Öğretmen) bina ve ders malzemesi ba
kımından esaslı surette tetkik ettik ve progra
mını matbu olarak yaydık. Bu da ilk öğretim 
ve teknik öğretim gibi bir ana meselesidir. Pal-
yatiflerle halledilir bir keyfiyet değildir. Biz 
diğer iki ana mesele gibi bunu da Hükümet eline 
alıncaya kadar boş durmadık. Gazi terbiye ens
titüsünde 560 talebemiz vardır. Bu sene L 
mezun vereceğiz. Halbuki Gazi Terbiye Enstitü
sünün ©gfenici adedi 250 idi. Geçen sene mü
saadenizle Balıkesir'de açtığımız Orta Öğretmen 
okulnna bu sene 100 talebe daha alacağız. Çok 
isterdim ki doğu bölgesinde bir yerde de bir 
Orta öğretmen okulu daha açayım. Bu sene 
buna muvaffak olamazdık. Yüksek öğreti.. 
okulunun kadrosunu eskiye nispetle genişlettik. 
Fakat bu genişlik nihayet 192 talebelik bir kadro 
içindedir. Öğretmenleri zaman zaman kursa ge
tirip yetiştirmek, öğretmenler için az da olsa 
neşriyat yapmak; bu, şimdiye kadar gerçekleş
tirdiğimiz hususlardır. 

Size şunu emniyetle ifade edebilirim ki orta 
öğretim duruş halinde değil, ilerlemektedir. Üı 
nu arkadaşlarım benden daha iyi bilirler. Çün-
ki ben bütün intihap dairelerinizi göremiyorum. 
Oralarda sizler fiili görüyorsunuz. Bütçe Ko
misyonundaki müzakereler esnasında öğretmeni 
az olan orta okullardan bahsedildiği vakitte ver
diğim cevap bu oldu: «Oralardaki öretmensiz-
lik sade bir eğitim, öğretim meselesi değil, mem
leketin umumî durumu, hayat şartları meselesi
dir» diye maruzatta bulundum. Onunharicinde 
gerek orta okullarda gerek liselerde kadrolar 
tamamlanmıştır. Bu bitmekte' bulunan ders yılı 
içinde açık kalmış derse saatlan 300 küsuru geç
memektedir. Bu bizim için bir zamanlar ideal
di. Ancak 333 saat ... 

Orta öğretim durumunda mükemmeli düşün
mek itibariyle ben de arkadaşlarım gibi mem
nun değilim. Amma Devletin malî sıası ve onun 
bize yapacağı yardımlar temin edilmiş olmadık
ça, arzettigim gibi, aldığımız tedbirler nihayet 
imkân dahilinde olan tedbirler olmaya mahkûm
dur. Orta. öğretim mevzuunda bir arkadaşımın 
sorduğu bir küçük noktayı da aydınlatmak isti
yorum. O da orta öğrenciler, az bir artma vardır, 
azalmaktadır. Sebebi; açılmış olan teknik öğre
tim okullarına bu çocukların gidişidir. Teknik 

öğretim okullarının birinci sınıflarına, orta 
okullara gidecek talebenin üçte ikisi kadar ge
len yerler çoktur. Ortaokul irtiyacından daha 
şiddetli bir ihtiyaç, teknik öğretime akmakta 
ve kaymaktadır. Verim itibariyle biten sene 
4852 olgunluk mezunu aldık. Arkadaşlar, 2227 
olgunluk mezunu aldığımız vakit orta okullar
da ve Liselerde şimdikinden daha çok talebe 
vardı. Şu halde, alınan netice bakımından orta 
öğretimde de bir salah ve ilerleme vardır. 

Kana Tarhan arkadaşımız, «Akademik kari
yer» kanunundan bahis buyurdular. Bu kanun, 
geçen sene de arzetmiştinı, hazırlandı. 2 . X I . 
1944 tarihinde bakanlıklara gönderildi. Alınan 
cevaplarda bazı hükümler ve hukuk bakımın
dan bazı mütalâalar serdedildi. Yani, biz, bakan 
arkadaşlarınızın hepsi Eğitim Bakanlığının ha
zırladığı tasarı üstünde fikir birleştirmiş de
ğiliz. Bu fikir birleştirilmesi olduğu zaman 
kanun huzurunuza gelecektir. Bu vesile ile şunu 
arzedeyim ki, burada gerek komisyonlarda, gerek 
heyeti umumiyede bir kanun tasarısı, nasıl in
celenir, tartışılır, münakaşa edilirse, Bakanlar 
Kurulunda da fikir sahibi olan arkadaşlarımız 
mesuliyetlerini sizler gibi bilerek, aynı mevzula
rı o şekilde konuşurlar. Onun için kanunlar ko
laylıkla ve süratle huzurunuza gelemiyor. 

Hana Tarhan arkadaşımızın, yardım, bilhassa 
yüksek öğretimde yardım meselesine temas etme
lerini bendeniz de şükranla karşılarım. Çünkü 
diğer arkadaşlarımın da temas ettiği bu mesele
de sarih bir kanaate ve vazifelerin dağıtımı ba
kımından kesin bir inana varılmadıkça bu işi hal
letmek ve yükün altından kalkmak mümkün de
ğildir. Bendeniz şahsi kanaatim olarak şunu ar
zedeyim ki, Eğitim merciini ve mesul makamını; 
yardım meselelerini ayırıp öğretim ve eğitim me
selesi ile doğrudan doğruya alâkalı kılmak en 
doğru yoldur. Sosyal yardım meselelerini, eği
tim mercilerinden istemek ve bilhassa para bakı
mından sıkıntıda olan böyle bir merciden iste
mek, göz göre göre ve bile bile onu başarısızlığa 
sevketmektir. Ben, sözlerime başlarken bütçe
mizin arttığını arzettigim zaman, istediğimiz pa
raların hiç olmazsa ilk kademesinde 1/3 nü al
dığımızı ifade etmiş sayılmalıyım. Yani bu ne
viden işleri; ortaokul meselesi, eski eserlerin ona
rılması gibi meseleleri vazife olarak programla
yıp halletmek için hiç olmazsa huzurunuza her
hangi bir eğitim bakanınız 150 milyon liralık bir 
bütçe ile gelmelidir. 

Bugünkü halimiz: Cumhuriyet Halk Partisi 
yutlarmda 736, Sağlık Bakanlığı yurdunda 952, 
Askerî Tıp Talebe Yurdunda 683, Yüksek öğre
timde yatılı olarak 188, Burslu olarak 51, hususi 
yardım olarak Üniversitede 189, tedavi ve kitap 
yardımı gören öğrencilerin toplamı, 3 bin küsur
dur. Ayrıca Ankara'dakileri de bunlara katar
sanız, 4000 e yakın yüksek öğrenci yardım gör
mektedir. Bunlardan başka Kızılayın aşocağm-
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dan yalnız istanbul Üniversitesi öğrencilerin
den 2600 çocuk yemek yemektedir. Bunların 
grosso modo, toplu yuvarlak olarak masraflarısı 
çıkarttım, altı milyon liranın içindedir. Evet, 
bu söylediğim yardımlar, altı milyon liranın için
dedir. 

Size bir cetvel daha arzedeceğhn : 
Bu koskoca cetvel yüksek öğretimin altında

ki ilk, orta, lise, meslekî okullara 1944 yılmın 
9 ncu aynım birinci gününden 1945 yılının bi
rinci ayıran birinci gününe kadar geçen dört 
ay zarfında bütün vilâyetlerden, Kızılay gençlik 
kurulu, Halkevi sosyal yardım kolu, Yardımse-
venler Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk 
Maarif Cemiyeti, Okul himaye kurulları, hususi 
okul idareleri, Okul sağlık yardım kollan, husu
si teşekküller ve şahıslar tarafından yapılmış 
olan yardımları gösteriyor. Bu dört ayda 212 000 
çocuğa 982 bin liralık yardım yapılmıştır. Bel
ki bu 200 bin, iki misli olmamıştır, fakat eidlen 
masraf ikinci dört ayda bunun iki misli olmuş
tur. Şu halde enaz 1,5 milyon lira da oraya kor
sanız, demek ki Türkiye'de yüksek ve onun al
tındaki tahsil derecelerinde bulunan evlâtları
mıza 7,5 milyon liralık bir yardım yapılmakta
dır. Bu, küçümsenecek bir yardım, değildir. Bu 
vesile ile isimlerini saydığım hayır, cemiyetleri
ne ve şahıslara huzurunuzda şükranlarımı arze* 
derim. 

Arkadaşlar; bundan başka C. H. P. yüksek 
öğretim gençliğini daha rahat yaşama imkânı
na kavuşturmak için çalışmaktadır. Esasen 
bütçesine konulmuş 1,5 milyon lira ile İstanbul'
da bir yurt yapma teşebbüsünde idi. Yapı iş
lerinin fazla pahalılaşması buna mâni oldu. Şim
di yeniden mesele Partice elealınmıştır. Her
halde müsbet bir neticeye varılacaktır. 

Sirer arkadaşımın burada, orta öğretim da
vasını halletmek yolunda tavsiye ettikleri hu
suslar, esaslı ve geniş bir projedir. Bu nokta
da derhal cevap verecek.halde değilim. Tetkik 
edilip neticeye varıldıktan sonra ancak hareke
te geçilecek bir projedir. Yalnız bina meselesin
de ben de arkadaşımla aynı fikirdeyim. Nitekim 
şehirlerde ilkokul yapmak meselesinde, burada 
konuşan bir arkadaşımın . söylediği gibi, köylü
lere ve köylere muvazi tedbirler alınması ta
raftarıyım. Bu şekilde kanunu hazırladık ve 
Maliye Bakanlığımıza takdim ettik. Açık ve 
sarih fikrim, bendenizin şahsen budur. 

Eyüp Durukan arkadaşım, dairei intihabiye-
sine ve onun dışına ait temennilerde bulundu
lar. Geçen sene de bunlarm bir kısmını söyle
mişlerdi. Meselâ Karabük ve Kırıkkale'de birer 
sanat okulu açılması. Bizim programımızda Ka
rabük yoktur. Çünkü Karabük'te vazifeli olan
lardan başka oturanlardan mürekkep bir şehir 
mevcut değildir. Orta okul meselesinde Ekono
mi Bakanı arkadaşımla oradaki özel orta okulu 
Bakanlığa almak zemini ve konusunda konuş

tuk, müşkülâta uğradık. Fakat Kırıkkale, pro
gramımızda mevcuttur, ilk fırsatta bir sanat oku
lu vflr.floa£T7. Gezici kadm kurslarını övdüler. 
Teşekkür ederim. Sayılarını arttırmanın peşin
deyiz. Bu sene yüz tanesini yeniden açmak is
tiyoruz. Yatılı lise meselesinde umumî olarak 
mâruzâtta bulundum. Mahallî tedbirlerle bu iş
leri halletmenin daha uygun olacağı kanaatmda-
yım. 

Arkadaşlar, Hatay'a, bütçemizden geçen se
ne de yardım yapmış idik, bu sene de aynı 
yardım vardır. Kültür hususiyeti nazara alına
rak bu yardıma devam edeceğiz. 

Geçen sene köy enstitüsü mezunu olmayan 
öğretmenlerle, okul binası mevcut olan yerler
de öğretim yapmak isteyen il, buna muvaffak 
olamadı. Çünkü öğretmen bulup veremedik ve
ya verdiğimiz öğretmen gidip, orada durmadı. 
Buradan arta kalmış olan parayı, son defa Ha
tay'a gidişimde valiye söyledim, bu sene yapı
lacak okul binalarına yardım için verecektir. 
Bu suretle Hatay vilâyetinde sıkıntısız olarak 
ilköğretim işlerini görmek mümkün olacaktır, 

Dörtyol örfe okulu için maalesef söz verecek 
vaziyette değilim. Hattâ Osman Şevki arkada
şımın bütün tehditlerine rağmen kendilerine de 
söz verecek durumda değilim. Şu halde Beden 
Terbiyesi bütçesinde biraz şiddetli konuşmak 
icabedecek demektir. 

Şimdiye kadar son beş sene zarfmda 25 or
ta okul açtık. Bu sene de hiç olmazsa 4 veya 5 
orta okul açamak istiyoruz. Amma bizleri, ya
ni mesul icra makamında bulunanları, huzuru
nuzda şu okulu açacağım, şeklinde vaidde bu
lunmaya alıştırmayınız. Bunu bu vesile ile de ri
ca ederim. Onun için Osman Şevki arkadaşıma 
söz vermektn çkiniyoruns 

Arkadaşlar; bizde kitap, parasız ahnjr ka
naati ve alışkanlığı vardır. Halkevlerimiz de bu 
alışkanlığın içine girmek isliyorlar demektir. 
Halbuki bendeniz, eğitim teşkilâtında dahi me
selâ bir lise, meselâ bir üniversite fakültesinin 
alacağı, kitabı, Eğitim Bakanlığımın bastığı ki
tap dahi olsa parasını mülâhaza enueye alıştır
mak için parasız verdirmiyorum. 

Onun için, hakevlerine bu kitapları elbette 
ben vermek ve pek çok vermek isterim. Ama 
onlar paralı olarak almağa alışsınlar ve bütçe
lerine kitap için para koysunlar. 

Hatay vilâyeti dâhilinde bazı ecnebilere ait 
binaların satın almması için meşgul olduğumuzu 
zaten Eyüp Durukan arkadaşımız biliyorlar. 
Neticeyi aldığım vakit ayrıca kendilerine mâru
zâtta bulunurum. 

Niyazi İsmet Gözcü arkadaşım, Ankara'da 
açmayı düşündüğümüz Tıp fakültesinin, bazı 
memleketlerdeki tıp fakültelerinde ve diğer fa
kültelerde bulunan özelliklerden birine sahip 
olmasını ve bunun için programlarını ona göre 
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yapmamızr tavsiye ettiler. Bendeniz aynı fikir
de değilim. Çünkü başka memleketlerdeki fa
kültelerin ve kültür müesseselerinin özellikleri, 
program, öğretim meselesinden değil, oradaki 
otoriter, ilmî hususiyeti olan bilginlerin mevcu
diyetinden dolayıdır. Yoksa, tıp öğretimi, in
san vucüdu. istanbul'da başka, Ankara'da baş
ka. Adana'da başka olmadığına göre, tıp tedri
satı da İstanbul'da başka, Adana'da başka, 
Ankara'da başka olamaz. Hepsinde aynıdır. 
Programlarda bir deo-isiklik olacakını zannetmi
yorum. Yalnız, tatbikat bakımından memleke
tin muhtelif mıntakalarrndaki muhteMf hasta
lıkların ayrıca gösterilmesi, bu mümkündür. 
Bilhassa tın okulu, yüksek tıp okulu, buyurdu
lar, tın fakültesi tahsiline nispetle daha az se
ne tahsilli bir kurum yapmakta bendeniz de aynı 
fikirdeyim. Nitekim 6 senelik tıp tahsilinin in
dirilmesi için İstanbul Üniversitesine telkinler
de bulundum. Fakat tetkik ettiler ve bu fikri 
doğru bulmadılar. Takdir buyurursunuz ki, bir 
idarî meseleymiş gibi tıp tahsilini, Bakanınız 
olarak 6 seneden, 5 seneve indirdim veya dört
ten beşe çıkardım demek hafifliğini bendeniz 
gösteremem. 

Gröacü arkadaşını; sağlık memurları hakkın
da konuştular ve parasını az koyduğumuz için 
bunlara övev evlât muamelesi etmememi ihtar 
ettiler. Nasıl övey evlât muamelesi yanılabilir 
ki, bunu biz doyurduk. Vazife olarak bize ver
diniz. Bizim Bakanlığımız bunu tesrs etti. pa
rasını almak için caliptik. Bütün aldığımız pa
ralar yine sizlerin kabul ettiği kanunlar mucibince 
almmıs naralardır. Burada tenkit buyurduğu
nuz açıklarımız vardı, onun için bu kadar para 
alınıp bu kadarı yapılabilirdi. Onun için bu ka
dar gayretten sonrn bunları bana üvey evlât di
ye vermek, affetsinler gücüme gider. 

Arkadaşlar; ilmin ve bilginin dışarı tanıtıl
ması meselesinde yine Gözcü arkadaşımla hem 
fikir değilim, Bir büro dâvası ve bir idare ve 
bir bakan meselesi değildir. 

Bilginler, biribirini bilirler. Tavassut mev-
zuubahis olduğu vakitte ancak bu vazifemizdir. 
Her hangi bir arkadaş iyi İngilizce veya Fran
sızca bilmiyorsa yine kendi muhitinden bunu bi
lenlere verip tercümelerini yaptırabilir. Hamdi 
Suat merhum ve zannediyorum Gözcü Genera
lin ya hocalıklarını etmiş veya arkadaşlıklarım 
yapmıştır. Buluşların basiti sarı kâğıtla^n üze
rine yazardı. Meydana getirdiği bu bilim bu
luşları Avrupa'da, Amerika'da neşredilen kitan-
lara. brosörlere seçerdi. Bu vesile ile bilginleri
miz de ister bizim bakanlığımız içinde ve ister 
dışında çalışsınlar, ben de kendilerinden çok te
menni ederim ki, isimlerini memleket dışı mec
mualarda ve bilim müesseselerinin neşriyatında 
neşrettirsinler ve haklarında yazılar yazdırsın
lar. Yabancı dil biliniyorlarsa tercüme ettirmek 
için her zaman emirlerine amadeyim. 

General Sevüktekin arkadaşım Diyarbakır'a 
ait bazı dileklerde bulundular. Onlarm mümkün' 
olanını yapacağım tabiidir. Sözlerim uzadı, Onun 
için ayrı ayrı cevap verip sizleri daha fazla ra
hatsı?, etmekten çekmiyorum. 

İzzet Ulvi Aykurt arkadaşım, demeçlerini pek 
çabuk okudular ve çok mütenevvi meselelere te
mas buyurdular. Onun için, samimî olarak söy
lüyorum,' tamamiyle takip edemedim. Sözlerini 
zabıtlardan alır, neler arzu ediyorlarsa onları da 
tetkik eder. yanılabilecekleri yaptırırım. 

Gl. Şefik Tursan arkadaşımın kita/b mesele
sindeki dilekleri benim de dileklerimdir. Hattâ 
ben o kadar ileri gittim ki, kitap yazmayı vâ-
detmiş olan profesörleri bunları yazmadıkları 
ic/'n terfi ettirmedim. Mesele yalnız tabı işi de
ğil. kitabın kendini yazmak ta biraz güç bir me
seledir. Onun için olacak, hocalarımız çok kitap 
yazamıyorlar. 

Kitap tashihi meselesi; bir defa daha konu
şulmuştu, fazla üzerinde durmıyacağım. Çünkü, 
bu is memleketin umumî seviyesi davasıdır. Bi
ze düşen eksikleri düzeltmek için hususi bir gay
ret sarfediyoruz. Bu gavreti arttıracağımız 
şüphesizdir. Yalnız musahhihlerimize barem hu
dudu içinde para verdiğimizi de Dr. Saim arka
dasınız unutmasınlar. Profesörlük derecesine 
gelmiş bir zatı 100 - 150 lira ile musahhih yap
mak, ne kadar mümkündür, kendileri benden da
ha ivi takdir ederler. 

öğretmenlerin memleket içerisinde gezmesi 
meselesi için Emin Ataç arkadaşım m bana nak-
1 ettiği teşekkür, benden daha çok Ulaştırma Ba
kam Gl. Aü Fuat arkadaşıma aittir. "Kendileri
ne bu teşekkürü aynen takdim edivorum. Çün
kü ben rica ettim, onlar da kabul ettiler ve oldu. 

Sözümü bitirmeden önce, gecen sene de bura
da ve bizim bütçeden sonra. Evkaf bütçesinin 
müzakeresi esnasında konuşulmuş olan konuva 
ffelece&im. Hepiniz hatırlarsınız, Başbakan da 
Evkaf bütçesi vesüesivle avnı mevzuda demeçte 
bulunmuşlardı. Bir defa Nâzım Porov arkada
şıma sunu arzedevim ki, kendileri kültür mese
lelerinde konuşmak için en salahiyetli arkadasla-
rTTmzd-'.n biridir. Nitekim bi^im meslekimizde de 
bulunmuşlardır. Beraber Galatasarayda hoeabk 
etmiştik. Onun için her bakımdan salâhiyetle 
bu mevzuda konuşurlar. 

Arkadaşlar; 1926 senesinde bir Vekiller He
yeti kararı çıkmış. Bu Vekiller Heveti kararın
da şöyle denilmiş; «Alelümum türbelerden haizi 
Invmet olanlarının emri muhafaza ve idaresi 
Maarif Vekâletine aittir.» 

Demek ki. bilûmum türbeler Maarif Vekâ
letine ait değildir, Evkafa aittir. Bu türbeler
den haizi kıymet olanları Maarif Vekâletine 
a ittir. Aynı senenin, aynı avının 20 nci günün
de tekke, türbe ve zaviyelerin şeddi kanunu 
yüksek heyetinizce kabul edilmiş. Heyeti Vekile 
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karan bu mevzuda, bu kanunun tatbik edilmesi ı 
için bir talimatname yapılmasını emretmiştir. 
O talimatname yapılmış. Her vilâyette* müftü 
bir, Maarif Müdürü üri, Evkaf Müdürü üç. 
Bunlar toplanmışlar, hangi türbeler kıymetlidir, 
hangi türbe kıymetli değildir, hangi zaviye ve 
tekkenin, o kanun mucibince, içinde, adam otu
racak, hangisinde oturmayacak! bu üç kişilik he
yet, tetkik etmiş, tespit etmiş. İstanbul için ay
rıca orada bulunan eski eser, âbidat daha çok 
olduğundan daha geniş bir heyet yapmışlar. Mü
ze müdürü Halil Beyi Reis, Ihtifalci Ziya Bey
le o zamanın Evkaf Müdürü, Maarif Müdürü, 
Müftü toplanmışlar, onlar da tetkik etmişler 
ve demişler ki İstanbul'da 70 türbe kıymetlidir. 
Binaenaleyh şu arzettiğim Heyeti Vekile karan 
mucibince 70 türbe Maarif Vekilliğine aittin. 

Şimdi arkadaşlar toptan size arzedeyim. Bu 
J70 türbeden altmışmı, eski adiyle Maarif Vekâ
leti, şimdiki adiyle Millî Eğitim Bakanlığı tamir 
ve termim etmiş aynı Bakanlık 1937 senesine kadar 
da nedense, elinj bunlara sürmemiş. Evet 1937 se
nesinden bu yana 70 den 60 mı tamir etmiştir. Şim
di bilmiyorum, bendeniz bunları söyledikten spn- I 
ra Nâzım arkadaşım nasıl kıyarda bana «jba-
karız, makanz» der? Olur mu bakarız, makanzf 

N. POROY (Tokad) — Esasen bendeniz ge
çen sene mâruzâtta bulunmuştum. O zaman ee- L 
vap verselerdi... 

MÎLLÎ EĞÎTÎM Ba. H. A. YÜCEL (De
vamla) — Müsaade buyurun, bendeniz daha 
mâruzâtta bulunacağım, sizi tesliye edeceğim. 
'(Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; fiili olarak gördüm ki, ben 3,5 I 
milyon lira bir bütçe ile, Evkaf Müdürlüğü bu | 
durumda kaldıkça bu türbeleri tamir edemez hal
dedir. 

N. POROY (Tokad) — Tabii. ' 
MİLLİ EĞÎTÎM BAKANI İL A. YÜCEL 

(Devamla) — Gittim iki defa, Evkaf Müdürü ile 
ilgili arkadaşları topladım, dedim ki, bunları 
tamir ediniz. 70. i bize, küsuru size ait. Ben camiî 
tamir edemiyorum, param yoktur, dediler. O 
halde çıkardım hesabı, umumî olarak 2 000 türbe 
var, bunun 700 ü kıymetli. Bu 700 ü alınz. Bir 
bir buçuk milyon lira kadar bir para ile - ki bunu 
tecrübe gösteriyor - bunları ölümden kurtarmak 
mümkündür. Onun için Evkaf Müdürlüsüne 
teklif ettim; türbelerin tamammı Millî Eğitim 
Bakanlığına alacağız. Bu suretle hem tasnifini 
yapmak imkânı olacak, hem de gelip sizlerden 
para isteyeceğim ve bu para ile bunları tamir ede
ceğim. 

R. A. Sevengil (Tokad) — Allah razı olsun. 
M. E. B. H. X YÜCEL (Devamla) — Osman-

pasa türbesine karşılık olarak arkadaşımın bu
lunduğu beş bütt ura yine ayni cins&en bir kül- I 
tür dâvası mevzuudur. Efganistan'da bir Türk .1 
lisesi vardır. Oraya yardım etmek için bu parayı 
koyduk. Çünkü bu lisede okumak isteyen Efgazdı 1 
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kardeşlerimiz, Türk çocuklarımız vardır. Gönlü
nüz razı olurmu ki, bunları kaldıralım. 

N. POROY (Tokad) — Siz, meseleye, umumî 
surette el koyduktan sonra tabii ısrar edecek de
ğilim. Vadinize arzı şükran ederin. 

M. E. B. H. A. YÜCEL (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

î. ARVAS (Van) — Vanı da unutma vanı... 
M. E. B. H. A. YÜCEL (Devamla) — Yalnız, 

arkadaşlar, bir küçük noktayı işaret etmek iste
rim; bütün olarak kurtarmağa«meebur olduğumuz 
600 grupluk, gerek tarih bakımından, gerek mi
marî bakımdan kıymetli eser vardır. Bunların 
bugünkü rayiçle tamirleri 107 milyon lira ister. 
Meselenin ehemmiyetini, güçlüğünü arzetmek için 
bu emekleri çektik, size birer rakam olarak arze-
diyorum: 

Sözlerim içerisinde belki arkadaşlarmyn mad
de madde söylediği, benim de madde madde ce
vap veremediğim emirleri olmuştur. Çok sorular 
müteferrik olduğu İçin notlarım arasmda da bel
ki gözümden kaçmış olabilirler. Her zaman ih
tar ederler, alâkadar olurum. 

Bakanlığımızın umumî olarak durumu, daima 
sizden iltifat görmek, itimat görmek oluyor. Biz -
de buna karşı, elimizden geldiği kadar memleke
timizin ana dâvası olan milletimizin seviyesinî 
yükseltmek, medeni vasfmızı kuvvetlendirmek 
meselesine gönlümüzü, bütün gayretimizi ve var
lığımızı vermiş bulunuyoruz. (Allah muvaffak 
etsin sesleri, alkışlar). 

E. SAZAK (Eskişehir) — Efendim, • bende
niz bu köy mektepleri hakkında bilmiyorum sev
gili Vekilimizin sert ve tehditkârane cevapları
na müstahak oldum mu? Ben yalnız Eskişehir'
den bahsetmedim. . Eskişehir başka yerlere na
zaran mekteplerin daha kolay yapılabileceği 
mmtakadır. Ormanları yakmdır. Binaenaleyh 
umumî olarak bahsettim. Sonra ben bu işi dur
duralım da demedim. Biraz insaf etsin.- İlim 
adamıdır kendisi. Seviyoruz da arkadaşlar, bir 
çoklarınız gibi ben de içinde yetişmiş olduğu
muz köyleri dolaşırım. Bugünkü köylü 25 sene 
evvelki- köylü değildir. . Kanun, kitap, hak, ne 
demektir anlıyor, şehir ve kasaba mekteplerinin 
bedava yanıldığını biliyor, kendisinin kudretinin 
fevkinde 300 kuruşa çivi alarak mektep yapma
ğa icbar edilirse bunun farkma varıyor. Bir 
taraftan köylüye r'ahîm ve şefik davranırken di
ğer taraftan bu düşünebilen halka bu şekilde 
muamele kötüdür. Bu da temin edilemez bir şey 
değildir. Nihayet kerestesini, çivisini bedava, ve
rebiliriz. Amma zengin, gücü yeten köyler var
sa onlar yapar. . Fakat ben birçok yerler görüyo-. 
runrki hakikaten bu sene değil, gelecek ve da
ha sonraki seneler için vaziyeti müteessir ola
cak hale gelmiştir, Nadas yapamamıştır. Yorga
nını, ineğini satmış, mektep parasını ödemiştir. 
Böyle yaparken «enirde de okulun bedava yapıl-
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eliğini müdriktir. Biz de esasen köylünün "bu ka
nunları anladığını arzettik,' başka bir şey de
medik. Ben şehirlerde mektebin bedava yapıldı
ğını -arzettiğim zaman mülayim davransalardı, 
ne yapalım, bir iki milyon istiyor, soralım, bu
lalım deselerdi... Biraz muvaffak olmuş, müza
heret görmüş arkadaşlarımız çileden çıkıyor
lar. Bende mektep düşmanlığı mı var zannedi
yorlar? Allahtan korksun biraz. Ben mi mek
tep düşmanlığı yaptım ? Ben mektebe karşı bu 
hissi besliyeoek bir adam mıyım ? ' 30 sene ba
bam, 15 sene ben mektep yapmışızdır. Bunu 
övünerek söylemiyorum. Vazife diye yaptım. 
Maarif Vekili kadar bizde de bir aşk var. Ca
hil olarak geldik buraya, fakat 26 senedir bu 
mektente okuyoruz. Burada epey Maarif Vekili 
gördük. 

Arkadaşlar; bu kereste bedava verilebilir. 
Bir iki milyon liradan ibarettir. Bunu da sene
lere tefrik edebiliriz. Bu sene de yapılabilir. 
Halk çok izae edilmeden, izaç değil, - izae keli
mesine ben de razı değilim. Böyle büyük ham
leler sıkıntısız olmaz, amma gelecek senenin ek
meğini kaybedecek, nadas edemiyecek, elindeki 
öküzünü, ineğini sattıracak şekilde iş yaptrrıla-
maz. Liste isterlerse çok, tatbik yerlerini bizzat 
kendileri gidip baksınlar, aksi bir şey varsa ka-
bulümdür, kendileri bana ceza versinler, başka 
hakem aramam. Yalnız çok müteessir olduğumuz 
bir şey Anayasamız vardır, bir de Partimizin 
gittiği yol vardır. Arkadaşlar sınıf falan yok
tur. Köylerde yeni yetiştirdiği kafalar bizim 
gibi az çok çalışan herhangi birisini, memleket 
için çalışan herhangi birisini yok etmek için mi 
yetiştirilmektedir ? Bu, cidden acıdır. Zaten 
bendeniz takip edilen bu yollardan endişe edi
yorum, ne demektir? Ben Millî Mücadeleden 
beri, 26 senedir bu dâvalar içindeyim, beyefen
di o vakit talebe mi idi, hoca mı idi? Biz o va
kit büyük şeyler yapmak için çalışıyorduk, in
safsızlık ediyorlar, söylediklerini düzeltmezlerse 
ben de kendilerinden, belki tahammül demem, 
sorarım. Nereye gidiyoruz? Tertip edilen adam
larla, kendi kendine varlık olarak, memleketti bu 
insanlarla mı idare etmeğe çalışıyoruz? Benim 
korktuğum yol bu, Hükümetin tuttuğu yoldaki 
endişem bu. Eğer bu böyle ise ona bir diyeceğim 
yoktur, ne yapılırsa eyvallah. Amma şimdiye 
kadar bizim mücadelei milliyede tuttuğumuz bîr 
yol vardır, kül halinde milleti birbirine bağlı 
olarak bu memleketi selâmet yoluna götürmek 
yoludur. 

Bilmiyorum, mektcpl erdeki hocalara öküz ve
riliyor, beygir veriliyor, böyle hem çiftçilik, 
hem okutmak işi telif edilemez gibi geliyor. Bey
efendinin nazarı dikkatini eelbettigimden dolavı 
bana aferin diyeceği yerde, gözünü yumarak, 
bu vaziyette memlekette muzur adamsın, yeni 
mezhep yaratıyoruz, terrör vaziyette, sizin gi-

] bileri ortadan kaldırıyoruz demesi, acaip bir şey. 
(Gülüşmeler). 

Ben arkadaşlarımdan, Meclisten bir şey rica 
edeceğim; ben sözlerimin gazetye yazılıp yapıl
madığını aramıyorum, yalınız vazife yapmak is
tiyorum, nihayet: geldik, gidiyoruz. Acaba afe
rin derler mi diye de söylemiyorum. Huzuru 
Âlinizde derdimi döküyorum, vicdanım rahat 
edecek. Derdimi söyliyeceğim. Vekil beylerin 
sözleri güzel güzel yazılır, bizim söylediklerimiz 
yazılmaz, milletvekillerinin ki yazılmaz. Onun 
hikmetini de bilmem. Bundan ssonrakiler yazıl-

ı masın amma Maarif Vekiline verdiğim cevabın 
yazılmasını bu kürsüden bilhassa rica ediyorum 
ve arkadaşlarımın müzaheretini istiyorum. 

Arkadaşlar, bir çift öküz almış bir öğretmen, 
• çifte gitmiş, uğraşıyor, tarlasının taşını ayıklıyacak 
pancar ekecek. Bu adam amele tutsa, işçi tut
sa olmaz. Maarif Vekili Beyefendiye gider, ri
ca ederim. . Bu işlerde köylüyü mükellef kılar
sak daha hayırlı olur derim diye düşündüm. 
Zannettim ki bir aferin alacağım.- Vekil beyden. 
Bu mektep Beylikahır mektebidir. Bunu duyar
sam milletin huzurunda vicdanım rahat edecektir. 

Yeni bir yoldur, yeni bir terbiye yeridir. 
Bu demek, orada, eğer bilinerek yapılıyorsa, 
esbabını öğreniriz; bilinmiyerek ise, bu çok 
genç, çocuğa böyle bir terbiyede faydalı bir şey 
koyması söylenebilir, eğer program halinde 
değilse bu. Şimdi bunu haber vermek adlariyle 
beraber... Çift işidir... En mühim zamanında 
15 - 20 gün işi olacaktır. Buna bir çare buluna
cak. 

Şimdi köylü eski bildiğimiz insanlar değildir, 
insanlık bakımında, Türk tebasmda kanun na
zarında müsavat üzere olduklarını müdrik 

I adamlardır. Şehirlerde, kasabalarda, okullar-
| m bedava yapıldığını onlar da biliyorlar. • Bun-
j lara böyle iş zamanında sıkıntı vermek doğru 

değildir, maişetinden mahrum etmemek gerek
tir. Bunlara gücümüz yeterdir hamdolsun, bir 
kaç milyon ayırarak yardım edebiliriz, demek-
le ne günah'işlemişim? Ben de bilmiyorum. 
Artık arkadaşlar karar sizindir, insaf da Ma-

I arif Bakanınrndır. ) 
I MÎLLÎ EttÎTÎM BAKANI H A. YÜCEL 

(îzmir) — Arkadaşlarım, sözlerimin tezyif mâ
nasına gelecek, değil bir cümlesi, bir kelimesi, 
hattâ bir noktası olmamak lâzımdır. Burada söy
lenmiş bir fikre iştirak ediyoruz veya etmiyo
ruz, onu söylüyoruz. Buna tezyif demek iyi bir 
politika taktiği değildir. Ben, fikrimi söylüyo-

j .rum. Emin Sazak arkadaşımı tezyif etmek be
nim hatırımdan geçmez. Filvaki ben 26'seneden-
beri politika içinde değilim. Fakat 26 seneden-

] beri fikir hayatı içindeyim. Fikir söyledi, fikir 
1 söylüyorum. Tezyif mânasına almış ise yanlış 

almıştır. 
i î. ARVAS (Van) —'Mesele yok. 
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(Devamla) — Zabıtlar burada, okusunlar. Yal
nız, benim kendi sözleri içerisinde tezyif mâna
sına alacağım şeyler var, maalesef. Emin Sa
zak diyor ki; «arkadaşımız azıcık muvaffak 
olunca çileden çıkıyor.» Nerede konuşuyoruz 
efendim, nerede konuşuyoruz? Çileden çıkmak 
ne demektir, azıcrk muvaffak olmak ne demek
tir? tşte bunun adına tezyif derler. Yoksa ben 
kendilerine, hattâ hürmetsiz bir tek kelime söy
lemedim ve söylemem. 

Sonra bir sınıftan bahsettiler. Demekki kendi 
lerinin zihninde böyle bir fikir var; Çünkü ben 
sınıf sözü söylemedim. Zabıtlar buradadır, ben 
sınıf demedim. "Demekki beyninin içinde sınıf 
bulunan ben değilim, arkadaşımın kendisidir. 
Nerede göremiyorum kendisini?... Kendiside ben 
sınıf filân demedim. 

Sonra «Beyefendi, hoca mıydı, talebe miydi?» 
bn tarzı ifade bu millet kürsüsünün tarzı ifadesi 
midir? Beyefendi hoca mıydı, talebe miydi? Böyle 
mi konuşacağız? Huzurunuzda, Türk Milletini 
temsil eden Büyük Millet Meclisinin huzurunda, 
Beyefendiyi kaldıran sizsiniz. Beyefendi tezyif 
değil de benim adam gib_i konuşmam mı tezyiftir?.. 

Sonra liste; listeyi versinler derhal alâkadar 
• olurum. Vazifede ve işe taallûk eden bütün me

selelerde bütün arkadaşlarım ne emrederlerse 
emirlerine amadeyim, Emin Sazak'm da. Am
ma bir politika taktiği ile tezyif etmeden, çünkü 
tezyif ettiler. 

Sonra sınıf demedim, sınıf dediler. Biz sınıf 
adamı m T yetiştiriyoruz? Ben köylü müyüm? 
Atatürk köylü müydü? İnönü köylü müdür? 
Biz burada bir şehirli veya bir köylü kütleyi mi 
temsil etmivoruz? Arkadaşımız köylü mümessili 
mi, yoksa Türkiys Büvük Millet Meclisinin bir 
âzası mı? Biz burada hep milletvekiliyiz, hiçbir 
köylünün veya hiçbir kentlinin tek tek vekili 
değiliz, hepsinin birden vekiliyiz. Onun için 
iyi bilsinler ki, bu memleketin ana dâvasında biz 
hertürîü mücadeleye hazır adamlarız. (Bravo 
sesleri). Burada konuşuruz, dışarda da konuşu
ruz ; burada dövüşürüz, dışarda da dövüşürüz. 
Biz inanmış adamlarız/ Biz politikayı şu veya bu 
meseleyi konuşmak' için vesile ittihaz ederek 
küçülmeğe müstait adamlar değiliz. Söyliyeee-
ğim bu kadardır. (Bravo sesleri). 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Muhterem Ba
kan cevap verirken, benim köy evlerinin birer 
mühendis tarafından kontrol edilmesini istedi
ğim kanaatiyle beyan buyurdular. Halbuki Ba-
yınc[ırlık Bakanlığının ne vaziyette olduğunu he
kimiz biliriz. Buna ait cevaplarını ait olduğu 
Bakan vereceklerdir. Ben bu köy evlerinin inşa
at hatalarının ustalar ve kalfalarla kontrol edil
mesi lüzumunu söyledim. Yoksa mühendisten 
bahsetmedim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Mesele yok efendim. 

BAŞKAN — Görüşmeyi yeter görerek bölüm
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 

* edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
487 Bakan ödeneği 3 104 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
488 Aylıklar 10 237 161 

BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
489 Ücretler 2 581 373 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
490 Kanunları gereğince verilecek üc

retler ve tazminatlar 2 120 256 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

491 Geçici tazminat ' 144 425 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

492 4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardrmlar 2 313 167 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

493 Merkez büro giderleri 22 365 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

494 İller büro giderleri 37 854 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

495 Basılı kâğıt ve defterler ' ' 6 158 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

496 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 153 052 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

497 Kıra karşılığı ' 72 952 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 

498 Bakanlık otomobili giderleri 4 083 
. BAŞKAN —•' Kabul edilmiştir. 

499 Yolluklar . 171 314 
BAŞKAN - . Kabul edilmiştir. 

500 Giyecekler 4 083 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

501 4598 sayılı kanun gereğince yapıla
cak tedavi giderleri ve yollukları 17 303 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 İnceleme, kitaplıklar, derleme ve 
yayrm giderleri 528 424 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

503 özel idare ve bütçelerini inceleye
cek eğitim temsilcisi ücreti 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

504 İstanbul Üniversitesi ve buna bağ
lı fakülte kurumların genel gi
derleri 742 318 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

505 Ankara fakülteleri genel giderleri 313 *951 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

506 Yüksek okullar genel giderleri 417 959 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

507 Lise, orta okullar ile öğretmen 
okulları genel giderleri 740 055 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 3© — 



B : 60 23.5 .1945 O : 2 
B. Lîra 

508 Yatılı, yarım yattılı ve gündüzlü 
meslek okullariyle akşam okulları 
ve kursları genel giderleri 3 307 228 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

509 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 
sayılı kanunlar gereğince ödenecek 
köy okullariyle enstitüleri ve köy 
eğitmenleri ücret ve giderleri 9 912 819 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlar; bu 509 ncu bölümün 5 
nei maddesinde 4 134 805 lira tahsisat vardır. 
Bunun içinden 140 000 lirasını Ticaret Bakan
lığının 20 otomobili parası olmak üzere 543 ncü 
bölüme naklini ve buradan indirilmesini müsaa
denizle rica edeceğim. Bu tahsisat buradan ve
rilmiyor. Bütçe Komisyonu arkadaşlarım da 
muvafık görüyorlar. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Bölüm toplamı 9 912 819 olu
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

B. 
510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

Lira 
Güzel Sanatlar Akademisi genel 
giderleri 35 482 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik or
kestrası genel giderleri 9 342 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi ge
nel giderleri 14 700 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Pravantöryom ve sanatoryom ge
nel giderleri 103 579 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 
Kitaplıklar genel giderleri 26 163 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar genel giderleri 76 166 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderile
cek öğrencilerin tahsil ve yol gider
leri 179 973 
-BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği giderleri 27 193 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Orta öğretim öğretmenleri kursları 
ücret ve genel giderleri 23 336 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gezici sinema satmalına karşılığı 
ile başka giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim ve heykel sergilerinin açılış 
giderlerine yardım ile mükâfat ve 
satınalmacak eserler karşılığı 2 042 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre, sergi ve 
müsabakalara katılma ve ilim in
celemeleri için gönderileceklerin 

1 

220 

1 169 

4 579 

916 

756 807 

266 542 

516 529 

91 643 

5 833 

175 466 
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yolluklariyle yol giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

522 Milletlerarası meslekî öğretim der
neğine katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

523 Devletler hukuku Türk Enstitüsü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

524 Okul kitaplıklarına alınacak kitap 
ve dergi karşılıkları ve bunlara 
ilişkin giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

525 Okul müzesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

526 Yabancı memurlar ücret ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

527 Kamp giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

528 Devletin üzerine aldığı giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

529 Liseler, orta ve öğretmen okulla
rı tesisat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

530 îzmir Fuarında açılacak eğitim 
pavyonunun bütün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

531 Kamulaştırma ve satınalma kar
şılık ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

532 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin ödenek ve yol
lukları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

533 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 77 934 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

534 Geçen yrl borçlan 7 715 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

535 Eski yıllar borçları 4 667 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

536 İllere yardım 2 184 498 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

537 Makine ve kurma gereçleriyle ya
pı, genişletme, taşıma ve yeniden 
kurma işlerinde kullanılmak üzere 
Eğitim Basımevi döner sermaye
sine yardım 43 751 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

538 2133 sayılı kanun gereğince Dev
let kitapları döner sermayesine 
yardım 145 834 
BAŞKAN — Kabul edilmâştjr. 

539 öğretimi ilgilendiren giderlerle 
yemek karşılığı için İstanbul 
Üniversitesince hastanelere yapıla
cak yardım , 529 066 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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540 

541 

542 

Prevantoryum ve sanatoryum pan-» 
siyonuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştirr. 
Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştirr. 
3803, 4274 ve 4357 saydı kanun
lara göre kurulan sandıklara yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23.5 
Lira 

6000 

5000 

227 500 

1945 Ö : â 
B. Lira 
543 Çeşitli hizmetler 10 012 33S 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
544 Ankara Tıp Fakültesinin yapılma

sı ve kuruluşu ile ilgili her türlü 
giderler 1600 (XX 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarm saat 14 de toplanılmak üzere birle 

sime son verilmiştir. 
Kapanma saati : 19,26 
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